
Èíslo . B9IINVÍDSÍSVO Èíslo SOD zhotovitele: 52018

SMLOUVA O DÍLO
SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavøená podle ustanovení @2586 a následujících zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník (dále jen
„obèanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : Mìsto Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Mgr Ivo Polákem — starostou mìsta Blansko
iÈ : 00279943
DIÈ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerèní banka as., poboèka Blansko,

Ve vìcech technických je oprávnìn jednat: Ing. Jiøí Svoboda,

(dále jen „objednatel“ èi „stavebník“)

a

Zhotovitel : JICOM, spol. s.r.o.

Sídlo : Jarní 898/50, 61400 Brno
Zastoupený : Petrem Zedníkem, jednatelem
Zápis do OR : KS v Brnì, oddíl C, vložka 11604
lÈ : 49432095
DIÈ : CZ49432095
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : ÈSOB, as., è. úètu:

Ve vìcech technických je oprávnìn jednat: Anton Matula, vedoucí výrobního oddìlení
(dále Jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, mìsíce a roku dohodly na uzavøení této smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel
zavazuje ke zhotovení díla a objednatel se zavazuje k Jeho pøevzetí a zaplaceni ceny za Jeho provedení.

II. Uvodní ustanovení
2.1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavøena na základì uskuteènìného zadávacího
resp. výbìrového øízeni k veøejné zakázce na stavební práce s názvem:

“Blansko, ul. Komenského - Brnìnská, veøejné osvìtlení“
jejímž hlavním úèelem je realizace nového veøejného osvìtlení (vèetnì demontáže stávajícího) pøi ulici
Komenského v Blansku. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací
a nabídkou zhotovitele.

2.2. Zhotovitel pro objednatele provádí kompletní dílo (dále jen „dílo“), èímž se pro potøeby této
smlouvy rozumí, že zhotovitel pro objednatele provádí stavební dílo (veškeré stavební práce) a zajiš•uje
veškeré další èinnosti, práce, dodávky a služby stanovené touto smlouvou a• již bezprostøednì souvisí
s vlastními stavebními pracemi èi nikoliv. Je-li dílo provedeno ve stanoveném rozsahu a smluvených
termínech, je-li provedeno ve vynikající øemeslné, funkèní a estetické kvalitì a nevykazuje-li jakékoliv
vady a nedodìlky, jedná se o øádnì provedené dílo.
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2.3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a èinnosti ve vynikající kvalitì jakož i v úplnéi~1
a bezchybném a èistém øemeslném, funkèním a estetickém provedení ve sjednaných termínech‘
a sjednané cenì bez jakýchkoliv dalších nárokù vùèi objednateli

2.4. Není-li v této smlouvì stanoveno jinak má se za to, že veškeré práce, èinnosti a dodávky nutné
pro øádné provedení díla jsou zahrnuty v celkové cenì díla kalkulované zhotovitelem a uvedené vtéto
smlouvì a objednateli nevznikají žádné další náklady $ výjimkou pøípadù, touto smlouvou stanovených
(napø pøípadné vícepráce èi dodateèné stavební práce požadované objednatelem nad rámec smlouvy).

2.5. Objednatel mùže být v prùbìhu realizace díla podle této smlouvy zastupován zejména ve vìcech
technických osobami resp. osobou vykonávající dozor stavebníka, a to zejména zpùsoby a v rozsahu
definovaném touto smlouvou Osoba vykonávající dozor stavebníka je fyzická nebo právnická osoba.
Má-li zhotovitel vùèi objednateli oznamovací èi jinou povinnost (napø pøedložení harmonogramu
provádìní díla, pøedložení realizaèní projektové dokumentace, výzva k úèasti na zkouškách atp) má tuto
povinnost souèasnì i vùèi osobì vykonávající dozor stavebníka‘

Ill. Pøedmìt smlouvy
3.1. Objednatel zadává zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje, že za podmínek a v rozsahu sjednaném
touto smlouvou vèetnì všech jejich pøíloh provede - vlastním jménem, na svùj náklad, nebezpeèí
a odpovìdnost, a to s potøebnou a odbornou péèí - pro objednatele a objednateli pøedá øádnì provedené
dílo specifikované v této smlouvì Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvì
pøevezme od zhotovitele øádnì provedené dílo a zaplatí za nì zhotoviteli dohodnutou odmìnu
(sjednanou cenu), jejíž výše je spolu se zpùsobem úhrady popsána dále v této smlouvì.

3.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci rozsahu sjednaného díla provést veškeré práce vèetnì všech
pomocných prací a prací technicky náležejících k øádnému a kvalitnímu provedení díla a souvisejících
dodávek a služeb, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové, výkresové èi rozpoètové èásti, jakož
i práce, které jsou definované touto smlouvou èi práce, které v dokumentaci sice detailnì obsaženy
nejsou, ale které jsou nezbytné pro øádné provedení díla. Souèásti plnìní zhotovitele je taktéž provedení
koordinaèní èinnosti jednotlivých profesí a èásti projektu v rámci realizace pøedmìtu smlouvy, provedení
související inženýrské èinnosti a veškerých ostatních dalších èinností nutných pro zodpovìdné a øádné
provedeni díla (napø zøízení a odstranìní zaøízení staveništì, zajištìní zvláštních užívání komunikací
a dopravního znaèení vèetnì projednání a povolení, zajištìní bezpeènostních opatøení, uvedení stavby
do provozu, provedení kompletaèní èinnosti stavby, odstranìní zjištìných vad a nedodìlkù aj.).

3.3. Zhotovitel provádí dílo a stavební práce v souladu se schválenou dokumentací, schválenými
postupy a v souladu s touto smlouvou Za schválenou dokumentaci se považuje zadávací dokumentace,
zadávací podmínky veøejné zakázky, projektová dokumentace pro provádìni stavby (vypracoval:
LDH, spol. s.r.o., Milan La•ák, Klíny 2209125, 615 00 Brno) vycházející z dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí ovìøené stavebním úøadem, ocenìný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výmìr (rozpoèet stavby) a veškeré související dokumenty. Schválení dokumentace a postupù
ze strany objednatele nezproš•uje zhotovitele odpovìdnosti za pøípadné vady schválené dokumentace
a pøípadné vady díla realizované na základì schválené dokumentace èi postupù Provedením díla
na základì neschválené dokumentace a postupù nevzniká zhotoviteli jakýkoliv nárok vùèi objednateli

3.4. Pøi realizaci pøedmìtu smlouvy má zhotovitel za povinnost postupovat s odbornou péèí,
samostatnì, iniciativnì a v souladu s platnými zákony, pøedpisy a uplatòovat pravidla hospodárnosti,
efektivnosti a úèelnosti vynaložených finanèních prostøedkù Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré
pokyny objednatele, týkající se provádìní pøedmìtu smlouvy a upozoròující na možné porušování
smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel i objednatel se zavazují dodržovat obecnì závazné právní
pøedpisy a technické normy. Zhotovitel je vázán pøíkazy objednatele ohlednì zpùsobu provádìní díla
ve smyslu ustanovení ~ 2592 obèanského zákoníku.

3.5. Plnìni pøedmìtu smlouvy (realizace díla) bude provedeno subjekty, které jsou držiteli patøièných
oprávnìní pro jednotlivá plnìní v rámci pøedmìtu této smlouvy

3.6‘ Pøedmìt smlouvy bude realizován v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby
vycházející z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí ovìøené stavebním úøadem, platnými
právními pøedpisy Ceské republiky, se zákonem èíslo 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním
øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, s vyhláškou è 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znìní pozdìjších pøedpisù, v souladu s platnými èeskými technickými
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mi (ÈSN), technickymi a kvalitativni podminkami (TKP) a technologickymi pøedpisy (TP),
~bécnì závazných a doporuèených pøedpisù a metodik a v souladu s dalšími platnými pøedpisy
kony a legislativou, které se vztahují k realizaci díla, vèetnì všech pøedepsaných a nutných zkoušek

‚dokumentovani skuteèneho provedeni stavby

; 7 zhotovitel si je vìdom skuteènosti že realizuje veøejnou zakazku a ma tedy za povinnost
~édržovat a postupovat v souladu s platnou legislativou v oblasti veøejných zakázek a je-li dílo
realizováno za dotaèní podpory, pak musí postupovat i v souladu s pravidly poskytovatele dotace
a to tak, aby svymi postupy nezpusobil objednateli žadnou škodu

3 8 Souèasti zavazku øadnì provest dilo v dohodnute odmìnì (sjednane cenì) dle teto smlouvy
je povinnost zhotovitele provest resp zabezpeèit zejmena

3 3 1 stavebni prace a veškere souvisejici prace, dodavky a montaže smìøujici ke zhotoveni stavby
dle projektove dokumentace pro provedeni stavby vychazejici z dokumentace pro vydani
územního rozhodnutí ovìøené stavebním úøadem a v souladu s dalšími ustanoveními této
smlouvy,

3.8.2. v návaznosti na provádìné stavební práce projednat a zajistit pøípadné zvláštní užívání
komunikací a veøejných ploch za úèelem realizace stavby vèetnì úhrady vymìøených poplatkù
a nájemného, jakož i stanovení a povolení doèasného a trvalého dopravního znaèení, zajištìní
dopravního znaèení k dopravním omezením, jeho údržbu a pøemis•ováni a následné
odstranìní,

3.8.3. písemné oznámení zahájeni stavebních prací objednateli, stavebnímu úøadu, správcùm sítí,
vlastníkùm a uživatelùm dotèených a sousedních pozemkù a nemovitostí,

3.8.4. zajištìní a splnìní podmínek vyplývajících zejména z rozhodnutí, povolení èi jiných opatøení
správních a dotèených orgánù, jako jsou napø. územní rozhodnutí o umistìní stavby,
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice a dalších jiných vztahujících se k pøedmìtné
stavbì veøejného osvìtlení; též zajištìní a splnìní podmínek vyplývajících z vyjádøení,
stanovisek a souhlasù správcù inženýrských sítí, vlastníkù dotèených nemovitostí atp.,

3.8.5. zøízení, provoz, údržbu a odstranìni zaøízení staveništì (vèetnì vyøízení pøislušných povolení
ke zøízení zaøízení staveništì na stavebním úøadì, pokud to dané zaøízeni bude vyžadovat)
vèetnì zbudování a udržování bezpeèných pøístupù na staveništì a pøes staveništì;
na potøebné zdroje médií pro zhotoveni stavby (napø. el. energie, voda atp.) se zhotovitel
pøipojí prostøednictvím odbìrných zaøízení s vlastními odpoètovými mìøidly a to v místech,
které dohodne s objednatelem respektive vlastníkem rozvodù, na které se pøipojuje; veškerá
spotøebovaná média zhotovitel pøíslušnému subjektu po dokonèení prací uhradí,

3.8.6. provedení všech opatøení organizaèního a stavebnì technologického charakteru k øádnému
provedení stavebních prací, jakož i všech opatøení na eliminaci negativních dopadù stavby
na životní prostøedí (hluk, prašnost, zneèištìni vod, poškozováni vegetace), ochranu životního
prostøedí v souladu s pøíslušnými právními pøedpisy a provedení všech opatøení vèetnì
souvisejících prací a dodávek k zajištìní bezpeènosti osob, majetku a požární ochrany
(napø. ochrana chodcù a vozidel v místech dotèených stavbou); zbudování a udržováni
bezpeèných pøístupù na staveništì,

3.8.7. bezpeènost práce pøi provádìní prací v souladu s pøíslušnými právními pøedpisy,
3.8.8. potøebné geodetické práce pøi plnìní pøedmìtu smlouvy, zejména geodetické vytýèení stavby,

kontrolní zamìøení staveništì, geodetické zamìøení dokonèené stavby, geometrický plán
pro pøípadné zøízení vìcných bøemen,

3.8.9. vytýèení veškerých inženýrských sítí, odpovìdnost za jejich neporušeni bìhem výstavby
a zpìtné protokolární pøedání jejich správcùm,

3.8.10. zjištìní a provìøení tras pøíslušných inženýrských sítí a síti domovních rozvodù (napø. rozvody
kanalizace, vody, elektrorozvody slaboproudé i silnoproudé, zabezpeèovací systémy atp.)
a odpovìdnost za jejich neporušení bìhem výstavby, úpravy prùbìhù domovních rozvodù
dotèených stavbou a zpìtné protokolární pøedání objednateli resp. jejich vlastníkùm,

3.8.11. všechny nutné podklady pro rozhodnutí o dalším postupu prací v pøípadì, žeje nutné upravit
schválené pracovní postupy èi dokumentace minimálnì v rozsahu zpracování textového
popisu, výkresového a rozpoètového zdokumentování,

3.8.12. provedení a kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných pøedpisù a ÈSN (pøípadnì
jiných norem a právních nebo technických pøedpisù vztahujících se k provádìnému dílu)
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vèetnì vydání protokolù a vyhodnocení; kopie dokladù je zhotovitel povinen pøedávi
objednateli ihned Po provedení zkoušky; zkompletované originály zhotovitel pøedá objednate
nejpozdìji pøi pøedání a pøevzetí dokonèeného díla,

3.8.13. likvidaci1 odvoz a uložení veškerých vybouraných hmot, materiálù, komponent a veškeré‘
stavební suti na skládku vèetnì poplatku za uskladnìní zejména v souladu s ustanoveními
zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znìní pozdìjších pøedpisù,

3.8.14. kompletaci atestù a dokladù o požadovaných vlastnostech dodávaných a zabudovávaných
materiálù, výrobkù a zaøízení (dle zákona è. 22/1 997 Sb., ve znìni pozdìjších pøedpisù —

prohlášení o shodì) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení pøedepsané kvality
a parametrù díla — tzn. technické listy, specifikace a návody na provozování a údržbu
dodávaných a zabudovávaných materiálù, výrobkù a zaøízení; kopie dokladù je zhotovitel
povinen pøedávat objednateli prùbìžnì pøed dodáním a zabudováním; kompletované originály
zhotovitel pøedá objednateli nejpozdìji pøi pøedání a pøevzetí dokonèeného díla,

3.8.15. kompletaci technických listù, specifikaci a návodù na provozování a údržbu dodávaných
a zabudovávaných materiálù, výrobkù a zaøízení; kopie dokladù je zhotovitel povinen pøedávat
objednateli prùbìžnì pøed dodáním a zabudováním; zkompletované originály zhotovitel pøedá
objednateli nejpozdìji pøi pøedání a pøevzetí dokonèeného díla,

3.8.16. zajištìní revizních zpráv (napø. elektroinstalace, bleskosvody, slaboproudé rozvody
aj. dle charakteru stavby) veškerých zaøízení a instalací dodávaných a realizovaných
zhotovitelem vèetnì odstranìni pøípadnì uvedených závad, jakož i zajištìní revizních zpráv
veškerých stávajících zaøízení a instalací dotèených stavbou, na nichž v souladu
s provádìnou stavbou probìhly zásahy do tìchto zaøízení, vèetnì odstranìní pøípadnì
uvedených závad; kopie dokladù je zhotovitel povinen pøedávat objednateli ihned
Po provedení zkoušky; zkompletované originály zhotovitel pøedá objednateli nejpozdìji
pøi pøedání a pøevzetí dokonèeného díla; je-li nìkterý z dokladù nutný pro zprovoznìní stavby
(napø. revizní zpráva elektroinstalací jakožto nutný doklad pro pøipojení stavby ze strany
dodavatele elektrické energie atp.) je zhotovitel povinen, v rámci jím zajiš•ované koordinace,
pøedat doklad v takovém termínu, aby bylo do doby dokonèení stavebních prací možno stavbu
zprovoznit,

3.8.17. zpracování dokumentace skuteèného provedení stavby v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znìní pozdìjších pøedpisù v tištìné a elektronické podobì;
elektronická podoba dokumentace bude v tzv. otevøené podobì — textové èásti ve formátu MS
Office (DOC, XLS), výkresová dokumentace ve formátu Autocad (DWG verze 2000)
a v uzavøené podobì bude dokumentace dokladována ve formátu PDF (textové èásti, výkresy,
rozpisky); dokumentace bude zpracována 2x vtištìné a lxv elektronické podobì,

3.8.18. vyhotovení a dodání dokumentù pro pøedání dokonèené stavby øádnì provedeného díla,
3.8.19. péèi o všechny èásti a prvky zhotovovaného díla do doby protokolárního pøedáni øádnì

provedeného díla objednateli, vèetnì jejich zabezpeèení proti poškození, zcizení atp.; dojde-li
do doby protokolárního pøedání øádnì provedeného díla objednateli k poškození díla nebo
jeho èásti, zhotovitel zajistí v souladu s touto smlouvou nápravu,

3.8.20. Péèi O plochy, prostory a majetek objednatele èi tøetích osob dotèený stavební èinností
zhotovitele pøi realizaci díla do doby protokolárního pøedání øádnì provedeného díla
objednateli, vèetnì zabezpeèení proti poškození, zcizení atp.; dojde-li do doby protokolárního
pøedání øádnì provedeného díla objednateli k poškození ploch, prostor èi majetku objednatele
èi tøetích osob zajistí zhotovitel v souladu s touto smlouvou nápravu,

3.8.21. prùbìžný hrubý úklid zhotovované stavby a dotèených pozemkù èi ploch výstavbou (likvidace
obalového materiálu, èištìní komunikací apod.) a závìreèný finální èistý úklid zhotovené
stavby a všech ploch stavební èinnosti dotèených (napø. úklid pøilehlých zelených ploch
od odpadù a materiálù ze stavby, èištìní komunikací atp.).

3.8.22. pøípravu pracovních prostor pro provádìní stavebních prací a následné uvedení všech
povrchù, pozemkù a majetku (ve vlastnictví objednatele èi tøetích osob) dotèených stavbou
a stavební èinnosti do pùvodního resp. návrhového èi lepšího stavu (komunikace, chodníky,
zeleò, pøíkopy, propustky apod.); v pøípadì dotèení travních ploch a nebude-li stanoveno jinak,
bude provedeno založení trávníku a osetí travním semenem a následnì provedena první seè;
provedené úpravy si zhotovitel odsouhlasí s Technickými službami Blansko a odborem
komunální údržby; poøízený zápis bude zaøazen do dokladové èásti pøedávané pøi pøejímce
dokonèeného díla,
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rozsah povrchù, pozemkù a majetku, které musí zhotovitel navrálit do pùvodního
resp. návrhového èi lepšího stavu je zøejmý z výkazu výmìr a projektové dokumentace
pro provedeni stavby (pøedmìtné stavební dílo - veøejné osvìtlení bude realizováno
v souèinnosti s plánovanými stavebními pracemi, které budou provádìny nejspíše souèasnì
ve stejné lokalitì jako pøedmìt této zakázky, jejímž cílem je provedení zejména vodovodních
a kanalizaèních øadù, pøeložek nìkterých dalších sítí technické infrastruktury a dále též finálnå
úprava povrchových ploch jako jsou vozovka, chodník, vjezdy a zelené plochy))

.8.24. provedení organizaèní, koordinaèní a kompletaèní èinnosti pøi realizaci díla a zajištìní
veškerých prací, èinností a povinností vyplývajících z povahy vykonávaných prací, dodávek
a ostatních ustanovení této smlouvy; též zajištìní koordinace výstavby pøedmìtného díla
a poskytnutí souèinnosti jinému subjektu realizujícímu jiné stavby ve stejné lokalitì, pøevážnì
uvedené v pøedcházejícím bodu 3.8.23,

3.8.25. Ovìøení osvìtlenosti pozemních komunikací vèetnì zpracování Protokolu o ovìøení
osvìtlenosti komunikací, provedený v souladu s OSN EN 13201-4 Osvìtlení pozemních
komunikací Cást 4— Metody mìøení.

3.9. Zhotovitel se zavazuje k dodržení pøíslušných stavebních a kvalitativních norem a k tomu,
že optimálním a odborným provedením odpovídajícím uznávaným pravidlùm architektury a stavitelství
vytvoøí všechny potøebné stavební pøedpoklady pro vytvoøení dokonalého a bezporuchového stavebního
díla s cílem dosáhnout optimální hospodárnosti s ohledem na investièní a provozní náklady
a maximálního estetického výsledku.

3.10. Zhotovitel má vùèi objednateli, v dostateèném èasovém pøedstihu, oznamovací povinnost
v pøípadech, které mohou mít neoèekávaný a zásadní vliv na provádìní díla. Tímto však nevzniká nárok
na úpravu smluvních podmínek.

3.11. Pøed zásahy do rozvodù veøejného resp. venkovního osvìtleni a tedy pøed realizaci veøejného
resp. venkovního osvìtlení, též pøed provádìním rozvodù elektrických kabelù v majetku objednatele,
je zhotovitel povinen v dostateèném èasovém pøedstihu pøed zahájením prací upozornit Odborného
konzultanta objednatele, Technické služby Blansko a odbor komunální údržby. Odborný konzultant
objednatele je pan Pavel Borek Kamnáøská 5, 678 01 Blansko. Zhotovitel pøizve
Odborného konzultanta objednate natelem ke kontrole pøedevším uložení kabelu pøed
záhozem lože, chránièek, provedení spojù uzemnìní, pasivní ochrany, provedení rozvodù atd. Zhotovitel
pøedá Odbornému konzultantovi objednatele Zprávu o výchozí revizi elektrické instalace ke kontrole.
Provedené práce si zhotovitel odsouhlasí s Odborným konzultantem objednatele, Technickými službami
Blansko a odborem komunální údržby. Poøízený zápis bude zaøazen do dokladové èásti pøedávané
pøi pøejímce dokonèeného díla. Zhotovitel je povinen zajistit, pøed zahájením èinností na staveništi
a po jejich ukonèení, protokolární pøedání rozvodù venkovního resp. veøejného osvìtlení s vlastníkem
a správcem.

3.12. Pøípadné kácení stromù a likvidaci keøù je zhotovitel povinen v dostateèném èasovém pøedstihu
pøed z ámit na odbor komunální údržby Mìsta Blanska, Ing. Vítek
e-mail Zhotovitel v oznámení uvede termín kácení stromù a keø
kmenù pokácených stromù. Stavební práce musí být realizovány tak, aby byly stávající stromy
v maximální možné míøe zachovány (priorita zachování zelenì). Na náklady zhotovitele bude døevní
hmota z kácení zhotovitelem odvezena do firmy EXPAL s.r.o., se sídlem Mlýnská 2217/20, 678 01
Blansko, IC: 63486008, a to na adresu provozovny: Mlýnská 20, 678 01 Blansko. Vìtve, keøe a ostatní
organická rostlinná hmota bude odvezena na kompostárnu se sídlem Blansko, è. p. 2483, 678 01
Blansko.

3.13. Na pøípadné zásahy do staveb, které nejsou ve vlastnictví objednatele je zhotovitel povinen
v dostateèném èasovém pøedstihu pøed zahájením prací upozornit objednatele a vlastníka tìchto staveb
a dohodnout s nimi zpùsob provádìní a pøedání stavebních prací.

IV. Lhùty a místo plnìní
4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit výkon své èinnosti vymezený touto smlouvou a plnit závazky z této
smlouvy neprodlenì Po podpisu této smlouvy.

4.2. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených lhùtách plnìní, které jsou pro zhotovitele závazné,
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pøièemž døívìjší plnìní je možné. Níže uvedené terminy vychází z nabídky zhotovitele a jsou nejpozd~
možnými terminy plnìní jednotlivých fází plnìní pøedmìtu smlouvy:

Zahájení provádìní díla (zahájení èinnosti zhotovitele) v den uzavøení této smlouvy

nejpozdìji do 5 pracovních dníPøedání a pøevzetí staveništì od úèinnosti této smlouvy

nejpozdìji do 3 kalendáøních dnùZahájení provádìni stavebního díla (stavebních prací) od pøedání a pøevzetí staveništì

nejpozdìji dle harmonogramu, který jeDokonèení stavebního díla (stavebních prací) pøílohou è. 3 této smlouvy

Dokonèení øádnì provedeného díla nejpozdìji do 10.09.2018

Záznam o splnìní èi nesplnìní jednotlivých fázi plnìní pøedmìtu smlouvy bude proveden samostatným
protokolem èi zápisem do stavebního deníku a bude podepsán zhotovitelem a objednatelem. Pøedání
staveništì zhotoviteli probìhne na výzvu zhotovitele (nejdøíve však následující pracovní den po dni
uzavøeni této smlouvy a nejpozdìji v uvedené dobì).

4.3. Výše uvedené lhùty v tomto èlánku mohou být prodlouženy pouze v pøípadì vzniku
nepøedvidatelných a neodvratitelných okolností, které nemohl zhotovitel ovlivnit ani pøedvídat.
Za nepøedvídatelnou okolnost se považuje pøerušení postupu prací z pokynu objednatele a dále
skuteènost, že objednatel pøedal staveništì zhotoviteli pozdìji, než bylo ujednáno, že objednatel
zpùsobil pøekážky v práci zhotovitele, které nemohl zhotovitel pøedem pøedpokládat ani ovlivnit,
že èinnost a rozhodováni dotèených orgánù státní správy, správcù inženýrských sítí, èi vlastníkù
dotèených pozemkù trvá déle, než je obvyklé a tudíž dojde k takovému èasovému zdržení zavinìnému
prokazatelnì jednáním tìchto subjektù, které ohrozí dodržení sjednaných lhùt plnìní, pøièemž však musí
zhotovitel prokázat, že podnikl veškeré kroky k eliminaci pøíèin takovýchto zpoždìní.
Za nepøedvídatelnou okolnost se považují taktéž vlivy vyvolané vyšší mocí, kterou nemohl zhotovitel
ani objednatel pøedpokládat èi ovlivnit. Veškeré okolnosti je zhotovitel neprodlenì od jejich vzniku
povinen písemnì oznámit a specifikovat objednateli, jakož je i povinen navrhnout a pø~mou opatøeni
na jejich eliminaci, èímž ovšem není dotèeno právo objednatele postupovat dle ustanovení vztahujících
se ke smluvním pokutám. Termín prodloužení lhùty pro øádné ukonèení díla bude pøimìøený výše
zmiòovaným vzniklým pøekážkám.

4.4. Dílo je realizováno v souladu s harmonogramem provádìní díla (dále jen „harmonogram“). Není-li
souèástí této smlouvy harmonogram, pak zhotovitel nejpozdìji do doby pøedání staveništì pøedá
objednateli protokolárnì harmonogram, který se dnem pøedání objednateli stává závazným dokumentem
pro plnìní zakázky. V harmonogramu budou vyznaèené veškeré èinnosti provádìné zhotovitelem
ode dne uzavøení této smlouvy až po pøedání øádnì dokonèeného díla dle této smlouvy objednateli
(zejména uzavøení smluvního vztahu, vlastní stavební práce po jednotlivých stavebních objektech,
pøejímka dokonèených stavebních praci (pøejímka stavebního díla), pøejímka øádnì provedeného
kompletního pøedmìtu smlouvy (pøejímka díla), pøedèasné užíváni stavby, závìreèná kontrolní prohlídka
stavby, kolaudace stavby, milníky stavby, fáze plnìní pøedmìtu smlouvy a ostatní èinnosti zhotovitele —

zajištìni zvláštního užívání komunikací, zajištìní objízdných tras a uzavírek, odstraòování vad
a nedodìlkù atp.) vèetnì stanovení kritické cesty plnìní pøedmìtu smlouvy. V harmonogramu budou
zohlednìny objednací a dodavatelské èi poddodavatelské lhùty souvisejících dodávek technologií,
pøípadné správní a jiné lhùty (vyøízen! zvláštního užívání místní komunikace 35 dní, vyøízení
pøechodného dopravní znaèení 12 dní, pøedáni atp.) a ostatní záležitosti vyplývající z plnìní veøejné
zakázky. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram. Zhotovitel je oprávnìn po pøedchozím
vyrozumìní objednatele mìnit posloupnost provádìní prací uvedených v harmonogramu smìøujících
k dodržení uvedených termínù v odst. 4.2, této smlouvy.

4.5. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel pøi provádìni stavebních prací oprávnìn využívat
veškerou vymezenou pracovní dobu, která je stanovena od 7:00 hod do max. 19:00 hod ve dnech
pondìlí až pátek, o sobotách od 9:00 hod do max. 17:00 hod. Práce nemohou probíhat v nedìli a vjiné
státem uznané svátky, ostatní práce a èinnosti budou dle potøeby probíhat nepøetržitì ode dne
Po uzavøení smluvního vztahu až po øádné dokonèení díla.
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Pøerušeni praci zhotovitelem bez pisemneho souhlasu objednatele je nepøipustne Za pøerušeni
•~&ze mímo jiné považovat takové úkony a èinností, které jsou pøedvidatelné a nutné pro plnìní

iriiìtu této smlouvy napø. lhùtu pro získání rozhodnutí èí vyjádøení stavebního úøadu, dotèených
nizací a správcù sítí, lhùtu na vyjádøení objednatele, doba pro dodání materiálu na staveništì

~statni zaležitosti ktere jsou dle teto smlouvy plnìním zhotovitele

‚7. Pøedmìtné stavební dílo (veøejné osvìtlení) bude realizováno v souèinnosti s plánovanými
stavebními pracemi, které budou provádìny (nejspíše souèasnì) ve stejné lokalitì jako pøedmìt této
zakazky jejímž cilem je provedeni zejmena vodovodních a kanahzaènich øadu pøeložek nìkterych
dalších siti technicke infrastruktury a dale tež finalni uprava povrchovych ploch (vozovka, chodnik,
vjezdy a zelene plochy)

4 8 Místem plnìni je Blansko, ulice Komenskeho

V. Cena díla
5.1. Celková cena díla provedeného v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s nabídkou
zhotovitele uèinìnou v rámci zadávacího! výbìrového øízení na zakázku ze dne 29.01 .2018 a èiní
689.010 Kè bez DPH, slovy šestsetosmdesátdevìttisícnuladesetkorunèeských bez DPH. K cenì bez
DPH bude pøipoètena daò z pøidané hodnoty ve výši a zpùsobem dle zákona è. 235/2004 Sb., O dani
z pøidané hodnoty, v platném znìní v den uskuteènìní zdanitelného plnìní.

5.2. Celková cena díla je dohodnuta jako cena pevná, koneèná a nemìnná po celou dobu plnìni
veøejné zakázky a zahrnuje veškeré náklady nezbytné a nutné pro odborné a øádné provedení díla
v rozsahu urèeném ustanoveními této smlouvy. Celková cena mùže být upravena pouze za podmínek
stanovených v této smlouvì. Zhotovitel pøebírá ve smyslu ~ 2620 odst. 2 obèanského zákoníku
nebezpeèí zmìny okolností. Položkový rozpoèet je souèástí této smlouvy.

5.3. Rozpoèet zpracovaný zhotovitelem v rámci nabídky, na jehož základì je sjednána celková cena
díla, je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovnì zaruèuje. Položkový
rozpoèet je nedílnou souèástí této smlouvy a její pøílohou è. 1. Zhotovitel tímto objednateli potvrzuje
a zaruèuje, že pøed stanovením celkové ceny díla, jak je tato cena stanovena v této smlouvì, provìøil
veškeré podklady objednatele, rozsah díla a podmínky, za kterých bude dílo provádìno.

5.4. Celková cena díla, tak je stanovena na základì odborné individuální kalkulace nákladù
zhotovitele, zahrnuje veškeré práce a náklady zhotovitele vymezené zadávacími podmínkami, touto
smlouvou a veškerými jejími pøílohami, zejména pak na základì projektové dokumentace pro provedení
stavby vycházející z dokumentace pro vydání územního rozhodnuti ovìøené stavebním úøadem.
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady (hlavní, vedlejší, ostatní a jiné
související), nezbytné a nutné pro odborné a øádné provedení díla v rozsahu dle èi. Ill této smlouvy
a ostatních ustanovení této smlouvy, které zajiš•uje, provádí èi má za povinnost provést èi zajistit
zhotovitel nebo ke kterým je zhotovitel zavázán. Celková cena díla v sobì zahrnuje veškeré dodávky,
stavební práce a výkony nutné k realizaci díla, vèetnì èinností souvisejících s realizací díla dle této
smlouvy a nákladù spojených s tìmito èinnostmi. Celková cena díla taktéž zahrnuje poplatky za veškeré
spotøebované energie pøi výstavbì, nájem ploch za zaøízení staveništì, náklady na používání strojù,
náklady na výrobu, obstarávání a pøepravu zaøízení, materiálù a dodávek vèetnì veškerých správních
a místních poplatkù, pojištìní, provádìní pøedepsaných zkoušek, zabezpeèení prohlášení o shodì,
certifikátù a atestù všech materiálù, kterými se prokazuje dosažení pøedepsané kvality a pøedepsaných
technických parametrù díla, a jakékoli další související výdaje spojené s realizací díla — napø. náklady
na zabezpeèeni požadovaných únosností jednotlivých konstrukcí stavby, náklady na zajištìní všech
relevantních informací o stavu konstrukcí a staveb, náklady na zjištìní rozsahu odstraòovaných staveb
a jejich odstranìní, náklady na skládky a meziskládky nového èi vybouraného materiálu, náklady
na odstranìní a zapravení dále nepotøebných prvkù pùvodních staveb a konstrukci (napø. odøíznutí
a zapravení nefunkèní èásti potrubí), náklady na vytvoøení potøebných prostupù, demontáží a zpìtných
montáží, náklady na pøípadné nutné vyklizení prostor budoucí stavby dle pokynù objednatele, náklady
na pojištìni, náklady na zajištìní veškerých povinností a èinností z této smlouvy plynoucích. Celková
cena díla taktéž obsahuje zisk zhotovitele, oèekávaný vývoj cen k datu pøedání díla a rizika èi vlivy mající
vliv na plnìní pøedmìtu smlouvy. Souèástí celkové ceny díla jsou i dodávky a služby, které v zadávací
dokumentaci a ve smlouvì vèetnì všech jejich pøíloh nejsou výslovnì uvedeny, ale o kterých zhotovitel
vzhledem ke své odbornosti mìl nebo mohl vìdìt, že je nutné je provést a tudíž i zohlednit v celkové
cenì díla.
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5.5. Zhotovitel nemá právo se jakýmkoliv zpùsobem domáhat navýšení ceny díla z dùvodù chybné~
1k ‘L, nepøesného nebo neúplného ocenìní soupisu prací, dodávek, služeb nebo z dùvodu vlastního zavinì
~ (napø. vzniklé náklady zhotovitele z dùvodu nutnosti nápravy neodborného provádìní prací a prací, kterL

‘nejsou ~v souladu se schválenou dokumentací; vzniklé náklady zhotovitele z dùvodù chyb nebo
ned~statkù v projektové pøípravì zhotovitele, z dùvodu nekvalitnì zpracované nabídky atp). Veškeré

~ ~íakto vzniklé dodateèné náklady se oznaèují pojmem vícenáklady a jsou vadou na stranì zhotovitele
a objednatel není povinen takovéto náklady zhotovitele hradit.

Vl. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou
jinak na základì písemného dodatku k této smlouvì v návaznosti na potøeby objednatele pøi financování
realizovaného díla.

6.2. Plnìní je poskytováno pro veøejnou správu.

6.3. Cena díla bude hrazena zpìtnì na základì faktury vystavené zhotovitelem. Pøílohou faktury bude
objednatelem a zhotovitelem podepsaný protokol o provedení prací (soupis provedených prací resp.
zjiš•ovací protokol), které jsou fakturovány, nebude-li ujednáno jinak. Zjiš•ovací protokol, jehož obsahem
budou pouze kompletnì realizované jednotlivé položky rozpoètu, je povinen zpracovat a pøedložit
objednateli k odsouhlasení zhotovitel. Zjiš•ovací protokol bude pøehledný a jednoznaèný a bude
zpracován v editovatelné elektronické a tištìné podobì Objednatel se ke zjiš•ovacímu protokolu vyjádøí
do pìti pracovních dnù ode dne jeho pøedložení zhotovitelem tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený
nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením pøipomínek, zmìn èi výhrad Ve zjiš•ovacím
protokolu nebudou potvrzeny práce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám objednatele a práce,
které byly realizovány v rozporu s ustanoveními této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k dohodì
pøi odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávnìn fakturovat pouze práce,
u kterých nedošlo k rozporu; ostatní práce pak zhotovitel není oprávnìn fakturovat Fakturu je zhotovitel
oprávnìn vystavit pouze na èástku odsouhlasenou objednatelem ve zjiš•ovacím protokolu Pokud
zhotovitel neuplatní postup dle tohoto odstavce, není oprávnìn fakturovat jakoukoliv cenu èásti dila. Je-li
na stavbì ustanovena osoba dozoru stavebníka, pak kontrolu provedených prací a jejich odsouhlasení
provádå namísto objednatele, není-li dohodnuto jinak. Je-li doba plnìní zakázky kratší než 60
kalendáøních dní, je zhotovitel oprávnìn fakturovat provedené práce až po dokonèení øádnì
provedeného díla. Vystavená faktura bude zároveò fakturou koneènou

6.4. Je-li doba plnìní zakázky delší než 60 kalendáøních dní, je zhotovitel oprávnìn fakturovat
provedené práce na základì dílèích daòových dokladù, vystavenými vždy Po uplynutí pøíslušného
kalendáøního mìsíce nebo celkovou fakturou po dokonèení øádnì provedeného díla. Dílèí daòovì
doklady — faktury je zhotovitel oprávnìn vystavovat až do výše 90 % sjednané celkové ceny Zbývajících
10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávnìn fakturovat až Po dokonèeni øádnì provedeného
díla (dílo bez vad a nedodìlkù, právnì uživatelné). Poslední faktura vystavená zhotovitelem je koneènou
fakturou.

6.5. V koneèné faktuøe budou odeèteny poskytnuté platby, pøípadnì smluvní pokuty a pozastávky,
na které objednateli do té doby vznikl nárok a je-li relevantní, bude vyúètována daò z pøidané hodnoty
Souèástí koneèné faktury bude seznam všech zhotovitelem vystavených faktur s uvedením èísla faktury,
datem vystavení faktury, èástkou na faktuøe a informací o tom, zda byla faktura uhrazena, celkový
ocenìný písemný soupis provedených prací vèetnì uvedení cen zahrnující pøípadné dodatky, protokol
o pøedání a pøevzetí dokonèeného stavebního díla (stavebních prací), protokol o pøedání a pøevzetí
øádnì provedeného díla a doklady o prokázání skuteènosti, že objednatel provedl úhradu pohledávek
veškerých svých poddodavatelù v rámci plnìní pøedmìtu této smlouvy Koneènou fakturu není zhotovitel
oprávnìn vystavit, pokud nejsou øádnì a úplnì ukonèeny veškeré èinnosti definované touto smlouvou.
Uhradou faktur na základì dílèích daòových dokladù není dotèeno ujednání, že nárok na zaplacení
celkové ceny díla vzniká až Po øádném provedení díla.

6.6. Faktury budou mít náležitosti daòového dokladu dle zákona è 235/2004 Sb, o dani z pøidané
hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù Faktury budou dále obsahovat pøípadnì další náležitosti sdìlené
objednatelem (napø. oznaèení zdroje financování, oznaèení veøejné zakázky vè kódu, rozpis ceny
na úèetní položky a úèelové znaky atp). Faktury budou dle požadavku objednatele vystavovány
samostatnì pro investièní a neinvestièní náklady, jakož i pro náklady hrazené z dotaèních prostøedkù.
Za správnost údajù na fakturách odpovídá zhotovitel
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‚ Doba splatnosti faktur je 30 kalendáøních dní ode dne jejich doruèení do sídla objednatele.
ednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 kalendáøních dnù ode dne následujícího po dni

~uèení faktury, i když je Po termínu, který je na faktuøe uveden jako den splatnosti. Úhrada faktur bude
)rovedena bezhotovostnì na úèet zhotovitele uvedený v této smlouvì. Termínem úhrady faktury

se rozumi termín odepsani èastky z uètu objednatele

6.8. V pøípadì, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvì nebo nebude
vystavena v souladu se soupisem skuteènì provedených a odsouhlasených prací, je objednatel
oprávnìn takovou fakturu nezaplatit a vrátit ji kdykoliv zhotoviteli bez zaplacení jako neúplnou
èi neoprávnìnì vystavenou. Zhotovitel je povinen provést opravu faktury vystavením a opìtovným
doruèením nové faktury objednateli. Nová lhùta splatnosti zaène plynout doruèením opravené faktury
zpìt do sídla objednatele.

6.9. Objednatel si vyhrazuje právo upravit zpùsob a frekvencí fakturací v pøípadech, kdy to bude
v zájmu objednatele s ohledem na zpùsob financování realizovaného díla.

6.10. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit financování a proplácení faktur v pøípadì, že zhotovitel
bezdùvodnì pøeruší práce nebo práce provedl èi provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy
(napø. provádìní prací v rozporu s pokyny objednatele, nekvalitní provádìní prací atp.) a to až do doby
sjednání nápravy ze strany zhotovitele.

6.11. Zhotovitel je oprávnìn fakturovat pouze provedené èásti díla. Pokud z jakéhokoliv dùvodu dojde
k ukonèení smlouvy, není zhotovitel oprávnìn požadovat zaplacení celkové ceny díla za èásti pøedmìtu
smlouvy, které neprovedl a provádìt nebude nebo za èásti, které byly provedeny v rozporu s touto
smlouvou.

VII. Nebezpeèí škody a pojištìní
7.1. Ode dne pøevzetí staveništì nese zhotovitel nebezpeèí všech škod na provádìném díle
a vzniklých v souvislosti s provádìním díla až do doby pøedání a pøevzetí øádnì provedeného díla, kdy
pøechází riziko znièení, ztráty nebo poškození díla na objednatele. V souladu s tím je zhotovitel povinen
zajistit ochranu a bezpeènost jím realizovaného díla proti znièení, ztrátì nebo poškozeni, jakož i zajistit
ochranu skladováni vìcí opatøených k provádìní díla. Zhotovitel odpovídá i za škody zpùsobené èinností
svých poddodavatelù èi za škody zpùsobené okolnostmi, které mají pùvod v povaze èinnosti, pøístroje
nebo jiné vìci, jichž bylo pøi plnìní závazkù použito.

7.2. Zhotovitel je povinen v maximální možné míøe pøedcházet vzniku škod a èinit veškerá opatøeni
k zamezeni jejich vzniku. Zhotovitel plnì odpovídá za škody zpùsobené objednateli nebo tøetí osobì
v dùsledku zavinìného porušeni povinností stanovených pro zhotovitele touto smlouvou nebo obecnì
závazným právním pøedpisem — mimo jiné zejména pak z dùvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnìní
podmínek této smlouvy o dílo, z dùvodu nedodržení patøièných zákonù, norem a jiných pøedpisù,
aplikováním nesprávných postupù atp.

7.3. Pokud èinností zhotovitele dojde ke zpùsobení škody na majetku nebo na zdraví objednateli nebo
tøetí osobì je zhotovitel povinen takovou škodu bezodkladnì v plném rozsahu a na vlastní náklady
odstranit. Není-li možné škodu odstranit, je zhotovitel povinen ji finanènì nahradit. Pokud tak zhotovitel
neuèiní, je objednatel èi tøetí osoba oprávnìn škodu odstranit na náklady zhotovitele.

7.4. Po celou dobu výstavby, tj. od pøedání staveništì zhotoviteli až do doby pøedáni a pøevzetí øádnì
dokonèeného díla objednateli, je zhotovitel povinen být pojištìn do výše odpovídající možné výši škod:

a) Zhotovitel je povinen mít uzavøené pojištìní odpovìdnosti za škodu zpùsobenou na majetku
a na zdraví tøetích osob zpùsobených èinností zhotovitele v souvislosti s realizaci pøedmìtu
smlouvy. Pro úèely tohoto ustanovení se èinnost veškerých pøípadných poddodavatelù považuje
za èinnost zhotovitele.

b) Zhotovitel je povinen zabezpeèit pojištìní všech osob úèastnících se realizace stavebních prací
na staveništi proti úrazu vèetnì pojištìní veškerých poddodavatelù v rozsahu jejich dodávky.

V pojistných smlouvách bude sjednána klausule zahrnující odpovìdnost za škody zpùsobené
pøi odstraòování vad a nedodìlkù v prùbìhu záruèni doby.

7.5. Doklady o sjednaném pojištìní je zhotovitel povinen na vyžádání neprodlenì pøedložit
objednateli.
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sjednane cenì díla

‚érú úkony zhotovitel. Objednatel poskytne‘
tOU souèinnost kteraje v možnostech objednatele

‚~cipovìdnost za vady, záruèní doba
~d použite materialy a dilo zhotovene dle teto smlouvy èini 60 mìsicu a zaène
.í5~øotokoIu o pøedání a pøevzetí øádnì provedeného díla tj. Po protokolárním pøedání

onèeneho stavebniho dila (stavebnich praci), odstranìni veškerych vad a nedodìlku
‚adìnem dile a dokonèeni veškerych, touto smlouvou definovanych èinnosti zhotovitele Vyše

uvedena zaruèni doba ma pøednost pøed zaruènimi dobami vyznaèenymi jednotlivymi dodavateli
a vyrobci èi zaruènimi dobami obvyklymi

8 2 Zhotovitel odpovida za vady ktere ma dilo v dobì jeho odevzdaní a pøevzetí objednateli jakož
i za vady díla zjištìné po celou dobu záruèní doby, pøièemž vady díla jsou odchylky díla Od výsledku
stanoveného touto smlouvou a od zpùsobilosti pøedmìtu díla k naplnìni úèelu této smlouvy.

8.3. V záruèní dobì zhotovitel poskytuje záruku a zodpovídá za to, že celé dílo je Po celou dobu
záruky v souladu s právními pøedpisy, technickými normami, pøíp. s vlastnostmi obvyklými a také
je bezvadné. Záruèní doba na dílo se prodlužuje o èasový interval od doby oznámení vady ze strany
objednatele Po dobu, Po kterou bude trvat odstraòováni vad, tj. Po sepsání protokolu o odstranìni
oznámené vady.

8.4. Materiál, výrobek èi zaøízení tvoøící souèást díla, postižitelný neodstranitelnou vadou, je zhotovitel
povinen na vlastní náklady vymìnit za bezvadný.

8.5. Jakékoliv vady a nedodìlky specifikované pøi pøedání stavebního díla je zhotovitel povinen
bez újmy ostatních práv objednatele bezplatnì odstranit nejpozdìji do 7 kalendáøních dní, nebude-li
pøi pøejímacích øízeních dohodnuto jinak. S odstraòováním vad je nutno zaèít neprodlenì. V pøípadì,
že vady na dile budou èi jsou pøíèinou vad i na jiných èástech stavebního díla, je zhotovitel povinen
odstranit veškeré tyto vzniklé a s pùvodní vadou související vady.

8.6. Jakékoliv reklamované vady bìhem záruèní doby, tj. oznámené Po protokolárním pøedání øádnì
provedeného díla, je zhotovitel povinen bez újmy ostatních práv objednatele bezplatnì odstranit
a protokolárnì pøedat nejpozdìji do 7 kalendáøních dní Po jejich oznámení èi vyžádání nápravy ze strany
objednatele, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak (napø. delší lhùta na odstranìni vady, pozdìjší
nástup na odstranìni vady atp.). V pøípadì, že vady na díle budou èi jsou pøíèinou vad i na jiných
èástech díla, je zhotovitel povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a s pùvodní vadou související vady.
V pøípadì, že vady na díle budou pøíèinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody uhradit.

Na odstranìní reklamovaných vad bìhem záruèní doby je zhotovitel povinen nastoupit nejpozdìji
do 3 kalendáøních dni Po jejich oznámení èi vyžádání nápravy ze strany objednatele, a to i v pøípadì,
že práva objednatele z oznámené vady neuznává. U vad bránicích provozu díla ohrožujících bezpeènost
díla èi majících charakter havárie je však zhotovitel povinen nastoupit k odstranìní reklamovaných vad
nejpozdìji do 24 hod Po obdržení oznámení reklamace

8.7. V pøípadì, že zhotovitel v dané lhùtì nenastoupí na odstranìní reklamované vady èi vdané lhùtì
reklamovanou vadu neodstraní, je objednatel, na náklady zhotovitele, oprávnìn odstranìním vady
povìøit jinou odbornou osobu a zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel vynaložil
na odstranìní uvedené vady. Tímto není dotèeno právo objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty
za prodlení s odstranìním reklamované vady.

8.8. Oznámeni zjištìných vad (reklamace) v záruèní dobì je objednatel oprávnìn uèinit písemnì,
datovou schránkou nebo e-mailem, pøièemž objednatel má právo na bezodkladné a bezplatné
odstranìní reklamovaného nedostatku nebo vady. Reklamaci lze uplatnit nejpozdìji do posledního dne
záruèní doby, pøièemž i reklamace odeslaná v poslední den záruèní doby se považuje za vèas
uplatnìnou. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nastoupení na odstranìni reklamované vady
a objednatele k zahájení odstraòování vady pøizvat. O odstranìní reklamované vady je zhotovitel
povinen sepsat s objednatelem protokol a odstranìní vady objednateli prokázat.

8.9. Pøed uplynutím záruky má objednatel právo provést závìreèný audit provedeného díla. Vady
a nedostatky pøi nìm zjištìné musi zhotovitel Po oznámení neprodlenì a zdarma odstranit
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a protokolárnì pøedat objednateli.

IX. Vlastnické právo k dílu, licenèní ujednánå
9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho èástí je Od poèátku objednatel. Smluvní strany
se dohodly na vylouèení ~ 2609 obèanského zákoníku a zhotovitel není oprávnìn dílo nebo jeho èást
svépomocnì prodat tøetí osobì.

9.2 Každá samostatná èást zhotovovaného díla, dodávky èi služby pøechází do vlastnictví
objednatele bez zástavního práva a jiných bøemen:

a) zabudováním do díla nebo
b) vznikem nároku zhotovitele na zaplacení ceny pøedmìtné èásti díla uvedené ve zhotovitelem

vystavené faktuøe,

pøièemž moment pøechodu vlastnictví koresponduje s døívìjší ze shora oznaèených možností.

9.3 Zhotovitel odpovídá za pøechod vlastnických práv k oznaèeným vìcem bez právních vad; budou-
Ii tyto vìci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.) je zhotovitel povinen zajistit
odstranìní tìchto právních vad nebo uhradit èástky nezbytné k odstranìní tìchto právních vad
a souèasnì odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s existencí tìchto právních
vad na dotèených vìcech.

9.4 Pøechod vlastnického práva na objednatele nezbavuje zhotovitele odpovìdnosti za øádné
provedení díla bez jakýchkoliv vad a nedodìlkù.

9.5 Pøechod vlastnického práva k dotèeným vìcem na objednatele nezbavuje zhotovitele rizika
nebezpeèí škody na vìci a povinnosti nakládat s pøedmìtnými vìcmi s péèí øádného hospodáøe.
Zhotoviteli nevznikají vùèi objednateli ve vztahu k dotèeným vìcem žádné nároky související s uložením
tìchto vìcí, resp. péèí a dispozicí s tìmito vìcmi.

9.6 Zhotovitel poskytuje objednateli k veškerým hmotnì zachyceným výsledkùm èinnosti, které jsou
plnìním zhotovitele na základì této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu výhradní
a neomezenou licenci k využití zpracované dokumentace k dalšímu zpracování a poøizování
rozmnoženin. Objednatel je oprávnìn uzavøít podlicenèní smlouvu, objednatel je oprávnìn postoupit
licenci tøetí osobì, objednatel je oprávnìn dokumentaci mìnit. Objednatel není povinen licenci využit.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávnìn licenci v daném rozsahu udìlit.

X. Poddodavatelé
10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pøednostnì s využitím vlastních kapacit (pracovníci
v zamìstnaneckém pomìru ke zhotoviteli). Fo pøedchozím odsouhlasení objednatelem je zhotovitel
oprávnìn zajistit plnìní èásti díla pomocí poddodavatele.

10.2. Poddodavatel je osoba, pomocí které zhotovitel plní urèitou èást díla nebo která má k plnìní díla
poskytnout urèité vìci èi práva.

10.3. Všichni poddodavatelé musí být odsouhlaseni objednatelem. Zhotovitel je povinen pøedložit
objednateli k odsouhlaseni seznam poddodavatelù, ve kterém bude uvedeno obchodní jméno
poddodavatele, identifikaèní údaje poddodavatele (IÈO, DIC, adresa), oprávnìná osoba jednající
za poddodavatele, telefonické a e-mailové spojeni, pøesný popis èinností zajiš•ovaný poddodavatelem
s procentuálním vyjádøením a cenou poddodavatelem realizovaných èásti díla. U poddodavatelù musí
být prokázána odborná zpùsobilost pro provádìní zamýšlených prací, což bude doloženo minimálnì
výpisem ze živnostenského rejstøíku èi obchodního rejstøíku.

10.4. Pokud dojde ke zmìnì poddodavatele, prostøednictvím kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacím èi výbìrovém øízení kvalifikaci, musí být stejným zpùsobem a v minimálnì stejném rozsahu
v jakém byla prokazována kvalifikace v zadávacím èi výbìrovém øízení prokázána kvalifikace i u takto
nahrazeného poddodavatele.

10.5. Zhotovitel koordinuje a v plném rozsahu ruèí za své poddodavatele, za jejich plnìní a za škody
zpùsobené jejich èinností nebo neèinností a je povinen zabezpeèit ve svých poddodavatelských
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smlouvách splnìní všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy. Na vyžádání objednatele.
je zhotovitel objednateli tyto smlouvy povinen pøedložit.

10.6. Zhotovitel je povinen pøedat objednateli nejpozdìji do 30 dnù od podpisu pøedávacího protokolu
dokonèeného díla seznam všech poddodavatelù, kteøí se podíleli na realizaci pøedmìtu smlouvy, jimž
za plnìní poddodávky uhradil více než 5% z ceny díla. Zhotovitel je dále povinen pøedávat objednateli
dokumenty o poddodavatelích vyžadované zákonem o zadávání veøejných zakázkách v platném znìní.

XI. Stavební deník
11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pøevzetí staveništì samostatný stavební deník, do kterého
je povinen zapisovat všechny skuteènosti rozhodné pro plnìní smlouvy. Obsahové náležitosti a zpùsob
vedení stavebního deníku stanovuji pøíslušné právní pøedpisy. Souèástí stavebního deníku jsou pøípadné
samostatné zápisy z konání kontrolních dnù. Povinnost vést stavební deník konèí dnem pøedání
a pøevzetí dokonèených stavebních prací a odstranìním vad a nedodìlkù bránících užívání, pokud
se tyto vyskytly. Samostatná evidence bude vedena o odstraòování veškerých ostatních vad
a nedodìlkù nebránících užívání a o odstraòování pøípadných vad po dobu záruèní doby.

11.2. Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pøedmìtem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mùže do stavebního
deníku provádìt potøebné záznamy pouze objednatel pøípadnì jim povìøený zástupce, osoba povìøená
výkonem dozoru stavebníka, osoba povìøená výkonem BOZ~ pøímý zpracovatel projektové
dokumentace (zpravidla též vykonávající autorský dozor) nebo oprávnìné orgány státní správy.

11.3. Zápisy ve stavebním deníku èi jakékoliv jiné zápisy resp. jiné dokumenty a jiné dohody vzniklé
pøi realizaci pøedmìtu smlouvy se nepovažuji za zmìnu smlouvy ani nezakládají nárok na zmìnu
smlouvy èi jakýkoliv jiný nárok zhotovitele.

11.4. Zhotovitel je povinen stavební deník v pravidelných intervalech dohodnutých pøi pøedáni
staveništì pøedkládat objednateli, èi zástupci objednatele ke kontrole.

11.5. Zhotovitelje povinen stavebni deník chránit pøed zcizením a poškozením. Bìhem pracovní doby
musí být stavební deník na stavbì trvale pøístupný.

XII. Staveništì
12.1. Staveništìm se rozumí nezbytnì nutný prostor pro realizaci stavebních prací a pro vybudování
zaøízení staveništì urèený zápisem o pøedání a pøevzetí staveništì a zadáním stavby. Bude-li zhotovitel
pro zhotovení stavby potøebovat prostor vìtší, zajistí si jej sám a na vlastní náklady.

12.2. Zhotovitel si je vìdom skuteènosti, že pøedané staveništì nemusí být prosté práv tøetích osob.

12.3. Zhotovitel je oprávnìn prostor staveništì užívat výhradnì k naplnìní úèelu této smlouvy.

12.4. Zhotovitel je povinen:
a) vytyèit obvod prostoru staveništì a tento jednoznaènì vymezit oplocením èi jiným adekvátním

ohranièením zamezujícím vstupu nepovolaných osob,
b) umístit na staveništi štítek a informaèní tabuli s identifikaèními údaji o stavbì a úèastnicích

výstavby a tyto údaje udržovat v aktuálním stavu,
c) zajistit oznaèení, osvìtlení a ostrahu staveništì tak, aby bylo zabránìno škodám a úrazùm,
d) vytyèit veškeré inženýrské sítì v prostoru staveništì,
e) vybudovat zaøízení staveništì a to tak, aby objednateli èi žádnému jinému subjektu nevznikly

žádné škody pøi jeho provozování; provozní, hygienické a pøípadnì i výrobní zaøízení staveništì
zabezpeèuje a vybuduje zhotovitel v souladu se svými potøebami a v souladu s projektovou
dokumentací; jako souèást zaøízení staveništì zajistí zhotovitel i rozvod potøebných médií
na staveništi a jejich pøipojení na odbìrná místa; zhotovitel je povinen zabezpeèit samostatná
mìøící místa pro tato média; náklady na projekt, vybudování, zprovoznìní, údržbu, likvidaci
a vyklizeni zaøízení staveništì jsou zahrnuty ve sjednané celkové cenì,

f) zajistit odvod srážkových, odpadních, technologických vod a pøípadných podzemních vod
pøi provádìní stavby ze staveništì a zajistit, aby nedocházelo k podmáèení staveništì
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ani okolních ploch nebo objektù; pokud k této èinnosti využije veøejných stokových sítí, je povinen
tuto skuteènost projednat s provozovatelem tìchto sítí,

g) zajistit ochranu vegetace, vodních zdrojù, komunikací a ploch vyskytujících se na staveništi
a v bezprostøední blízkosti stavby.

12.5. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi a vjeho bezprostøedním okolí a je povinen zajistit
organizaci dopravy v prùbìhu provádìní stavebních prací. K tomuto úèelu je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit aby pøístup na staveništì a trasy pro dopravu materiálù respektovaly místo realizace
a požadavky vlastnikù pozemkù, pøes které jsou tyto trasy vedeny; v pøípadì zmìny pøístupových
tras zajistit patøièná projednání a jejich zøízení,

b) zajistit bezpeèný vjezd i výjezd ze staveništì,
c) Zajistit trvalé pøístupy a pøíjezdy k sousedním nemovitostem,
d) zajistit trvalé pøístupy a pøíjezdy k èástem objektù, nemovitostí, provozoven a pozemkù, které

jsou v bezprostøedním kontaktu se staveništìm a které jsou dotèené stavební èinností,
e) zajistit trvalé pøístupy a pøíjezdy k èástem objektù, nemovitostí, provozoven a pozemkù,

ke kterým pøes staveništì vede pøíjezdový a pøístupový koridor,
f) zabezpeèit a zøetelnì vyznaèit komunikaèní trasy na staveništi a pøístupové komunikaèní trasy

na staveništì vèetnì náhradních komunikaèních tras a tyto trasy udržovat v provozuschopném
a èistém stavu (napø. provedení provizorního zpevnìní trasy, odstraòování pøekážek v trase,
prùbìžné udržování èistoty na veškerých komunikacích, zajištìní prùbìžného èištìní veškerých
vozidel a techniky od neèistot pøed výjezdem ze staveništì. atp.),

g) zajistit organizaci odvozu odpadù z dotèených a stavbou ovlivnìných nemovitostí.

12.6. Zhotovitel je povinen udržovat na pøevzatém staveništi poøádek a èistotu. Zhotovitel je povinen
odstraòovat odpady a neèistoty vzniklé jeho èinností. Zhotovitel je povinen na staveništi zajistit
organizované ukládáni materiálu a vybavení zhotovitele a to výluènì pouze potøebného; veškerý
nepotøebný a nadbyteèný materiál a vybavení musí být zhotovitelem prùbìžnì odstraòován. Pokud
dojde ze strany zhotovitele k porušení tìchto povinností a ani na výzvu objednatele nedojde k nápravì —

vyèištìní, má objednatel právo povìøit vyèištìním jiný subjekt a náklady objednatele takto vzniklé úètovat
k tíži zhotovitele.

12.7. Vyskytují-li se v rámci staveništì èi v prostoru ovlivnitelném stavební èinností zaøízeni èi objekty,
které mohou být porušeny provozem stavby (napø. prašností, vibracemi apod.) je povinností zhotovitele
provést veškerá dostateèná preventivní opatøení tak, aby nedošlo k poškození tìchto zaøízení. Zhotovitel
je povinen separovat (napø. protiprašnì hermeticky a organizaènì) místa a prostory jím provádìných
stavebních prací od okolních prostor a zabezpeèit tak jejich neovlivnìni stavební èinností. Dojde-li i pøes
veškerá uèinìná opatøení k ovlivnìní prostor, objektù a zaøízení (zneèištìni a zaprášeni ploch, fasád,
komunikací, popraskání objektù atp.) je zhotovitel povinen sjednat a provést nápravu. Pokud dojde
ze strany zhotovitele k porušení tìchto povinností a ani na výzvu objednatele nedojde k nápravì,
má objednatel právo povìøit uvedením do pùvodního stavu jiný subjekt a náklady objednatele takto
vzniklé úètovat k tíži zhotovitele.

12.8. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby okolí stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou
zátìží. Zhotovitel se proto zavazuje pøedejít prašnosti napø. kropením vnitro-staveništních komunikací.

12.9. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní pøedpisy zejména na úseku životního
prostøedí, nakládáni s odpady, bezpeènosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péèe
apod.

12.10. Pro pøípad krádeže èi poškození pracovního zaøízení nebo materiálu neposkytuje objednatel
žádných záruk, náhrad èi èasových kompenzaci. Zhotovitel ruèí též za veškerý již zabudovaný materiál
a dodávky ohlednì poškození a krádeže až do pøedáni øádnì provedeného pøedmìtu smlouvy.

12.11. Bude-li tøeba, je zhotovitel povinen pro prostor staveništì vypracovat požární øád, poplachové
smìrnice stavby, provoznì dopravní øád stavby èi jakýkoliv jiný dokument a tyto pak viditelnì
na staveništi umístit. Je-li nutné vybavit prostor staveništì hasícími prostøedky, pak je zhotovitel povinen
tak uèinit.

12.12. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky vlastníkù, správcù nebo uživatelù staveb
a pozemkù, na nichž se nachází staveništì a na kterých se pohybuje v rámci pøístupu na staveništì
a nese veškeré dùsledky a odpovídá za škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel je povinen si zaøídit
pøíp. správní rozhodnutí potøebná ke zbudování zaøízení staveništì, skládek, meziskládek aj.
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12.13. Zhotovitel není oprávnìn na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví objednatele bez pøedchoz.
dohody s vlastníkem pozemku zøizovat jakékoliv skládky materiálu, Po tìchto pozemcích se bezprizornì~
pohybovat, pøistupovat pøes nì jiným než dohodnutým zpùsobem na stavbu èi jinak zasahovat
do vlastnickeho prava majitelu tìchto pozemku Staveništì na tìchto pozemcich je povinen jednoznaènì
vymezit napø. oplocením èi jiným vhodným zpùsobem.

12.14. Objednatel nebo jím povìøené osoby mají za úèelem kontroly provádìných prací zhotovitelem
neomezený pøístup na staveništì.

12.15. Zhotovitel bude prokazatelnì písemnì informovat vlastníky a uživatele veškerých dotèených
a se staveništìm souvisejících pozemkù a nemovitostí o zahájení a dokonèení prací. V pøípadì dotèení
majetku tøetích stran bìhem a v souvislosti s realizací stavebních prací je zhotovitel povinen tato dotèení
protokolárnì vypoøádat.

12.16. Zhotovitel zajiš•uje zimní údržbu v rozsahu staveništì, jsou-li pøes staveništì vedeny pøístupové
cesty do jednotlivých nemovitostí nacházejících se na staveništi èi v jeho sousedství.

12.17. Zhotovitel zajiš•uje bìhem výstavby odvoz odpadkù z nemovitostí, jejichž provoz je realizací díla
jakýmkoliv zpùsobem omezen a z nemovitostí vyskytujících se v rámci staveništì.

12.18. Zhotovitel zajistí, aby v každém okamžiku stavby byly stavbou dotèené nemovitosti a prostory
pøístupny orgánùm integrovaného záchranného systému (policie, hasièi, zdravotníci apod.) a to zejména
organizací výstavby tak, aby mechanizmy èi aktuální rozestavìnost stavby nebránily zásahu složek
integrovaného systému.

XIII. Provádìní díla
13.1. V rámci provádìní díla zhotovitel provádí stavební práce (stavební dílo) a provádí ostatní práce
a èinnosti specifikované touto smlouvou. Veškeré práce, èinnosti a dodávky, které zhotovitel zajiš•uje
èi provádí, jsou zohlednìny v celkové sjednané cenì a není-li výslovnì uvedeno jinak má se za to,
že zhotovitel pøi plnìní pøedmìtu smlouvy zajiš•uje na své náklady veškeré práce, èinnosti, dodávky
a služby stanovené touto smlouvou.

13.2. „Projektová dokumentace“ znamená projektovou dokumentaci potøebnou k øádnému provedení
kompletního díla (zejména dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci
pro provedení stavby), které byly vyhotoveny objednatelem resp. jím stanoveným subjektem. Projektová
dokumentace zároveò zahrnuje jakoukoli pøípadnou další schválenou projektovou dokumentaci,
vypracovanou v prùbìhu realizace díla, která bude upravovat, doplòovat èi podrobnìji rozpracovávat
urèité parametry projektu nebo øešící zmìny projektu (napø. projektovou dokumentaci vyhotovenou
zhotovitelem, dokumentaci zmìn stavby atp.). Projektová dokumentace neschválená písemnì
zástupcem objednatele nesmí být použita pro realizaci stavby. Dílo provedené podle dokumentace
neschválené písemnì zástupcem objednatele, není považováno za dílo øádnì dodané.

13.3. Zajištìní podkladù a zpracováni návrhù øešení pro rozhodnutí o dalším postupu pøi realizaci díla,
a• již jsou iniciovány jakýmkoliv subjektem, je povinen bez zbyteèného odkladu pøipravit a zpracovat
zhotovitel, a to vèetnì specifikování a pøípadných dopadù na realizaci a náklady stavby. Zhotovitel je pøi
návrhu povinen dodržovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a úèelnosti vynaložených finanèních
prostøedkù. Nepøipraví-li výše uvedené podklady a návrhy øešení zhotovitel, je objednatel oprávnìn
takovéto dokumenty zajistit sám a to na náklady zhotovitele.

13.4. Zajištìní podkladù a zpracování návrhù øešení pro pøípadné zmìny stavby èi rozhodnutí o dalším
postupu pøi realizaci díla, a• již jsou iniciovány jakýmkoliv subjektem, je povinen bez zbyteèného odkladu
pøipravit a zpracovat zhotovitel, a to vèetnì specifikování a pøípadných dopadù na realizaci a náklady
stavby. Zhotovitel je pøi návrhu povinen dodržovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a úèelnosti
vynaložených finanèních prostøedkù. Objednatel èi jeho zástupce je oprávnìn tyto návrhy pøipomínkovat
a na jejich základì dohodnout øešení, které zhotovitel zpracuje do finální podoby k odsouhlasení
a následné realizaci. Nepøipraví-li výše uvedené podklady a návrhy øešení zhotovitel, je objednatel
oprávnìn takovéto dokumenty zajistit sám a to na náklady zhotovitele. Projednání zmìn staveb
se stavebním úøadem a souvisejícími subjekty zajiš•uje a koordinuje zhotovitel 5 pøípadným
spolupùsobením objednatele.

13.5. Odsouhlasení dokumentaci, dokladù a postupù zhotovitele objednatelem je nutnou podmínkou
pro možnost plnìni pøedmìtu smlouvy a provedení stavebních prací dle takovéto dokumentace. Není-li
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stanoveno jinak, úèastni se procesu odsouhlasení dokumentace zhotovitel a objednatel, spoleènì
s osobou vykonávající dozor stavebníka a za souèinnosti autora projektové dokumentace poskytnuté
objednatelem, resp. osoby vykonávající autorský dozor. Odsouhlasení ze strany objednatele znamená
ovìøení souladu požadavkù objednatele specifikovaných zadávací dokumentaci nikoliv kontrolu
a potvrzení správnosti zpracovaných dokumentací a podkladù zhotovitele. Za správnost zhotovitelem
zpracované dokumentace a poskytnutých podkladù ruèí zhotovitel.

13.6. Pøi realizaci pøedmìtu smlouvy mùže dojít k soubìhu jiných prací a dodávek zajiš•ovaných
ze strany objednatele èi tøetích stran a souvisejících s plnìním dle pøedmìtu této smlouvy. Zhotovitel
je v takovém pøípadì povinen akceptovat pokyny objednatele a je povinen zajistit èasovou, prostorovou
a vìcnou koordinaci postupu jím zajiš•ovaných jednotlivých prací a dodávek s dodávkami a pracemi
zajiš•ovanými ze strany objednatele. Pro dodávky objednatele je zhotovitel v pøedem dohodnutém
terminu, neohrožujícím termíny plnìní jednotlivých fází pøedmìtu této smlouvy, povinen zajistit
souèinnost a v pøípadì provádìní vlastních stavebních prací i požadovanou stavební pøipravenost.

13.7. Ve vazbì na termíny plnìní pøedmìtu této smlouvy má zhotovitel vùèi objednateli zejména
následující povinnosti:

Informovat objednatele o svých èinnostech, které mohou narušit nejménì 3 pracovní dny
a) bìžný provoz objednatele èi uživatele v rámci plnìní pøedmìtu pøed provádìním

smlouvy (napø. výpadek v dodávkách el. energie atp.) takovýchto èinností

V pøípadì, že zhotovitel tento závazek nesplní, je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody
a náklady objednatele, které nesplnìním této povinnosti zhotovitele objednateli vznikly.

b‘ vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu nejménì 3 pracovní dny~‘ prací zakryty nebo se stanou nepøístupnými pøedem

V pøípadì, že zhotovitel tento závazek nesplní, je zhotovitel povinen umožnit objednateli
provedeni dodateèné kontroly a nese náklady s tím spojené. Jestliže se pøes øádnì uèinìnou
výzvu objednatel ke kontrole zakrývaných prací nedostaví, je zhotovitel oprávnìn pokraèovat
v pracích.

c‘ oznámit termín provádìni zkoušek za úèelem prokázání vlastností nejménì 3 pracovní dny
‘ stavby èi rozhodnutí dalšího postupu stavebních prací pøedem

Po provedeni zkoušek zhotovitel seznámí objednatele písemnì s jejich výsledky vèetnì
vyhodnocení. Provedené zkoušky jsou v cenì díla. Objednatel si vyhrazuje právo
se k výsledkùm zkoušek vyjádøit a v pøípadì pochybností o jejich prùkaznosti naøídit jejich
opakování. Náklady na tyto dodateèné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v pøípadì, že jejich
výsledky prokáži pochybnosti objednatele, v opaèném pøípadì hradí náklady na opakované
zkoušky objednatel.

pøedložit a s objednatelem odsouhlasit veškeré vzorky dodávaných øed obednáním a

d‘ materiálù, vybavení a zaøízeni, které budou pøi plnìní pøedmìtu dodáním na stavbu res
‘ smlouvy a realizaci stavebních prací použity, tak aby byl proces zabudování

odsouhlasení ukonèen m

Vlastnosti tìchto komponentù musí být dokladovány technickým listem a ostatními nutnými
dokumenty (certifikáty, atesty, shody atp.). Odsouhlasené materiály, vybavení a zaøízeni není
zhotovitel oprávnìn zmìnit bez pøedchozího souhlasu ze strany objednatele.

pøedložit a s objednatelem projednat a odsouhlasit veškerou ne‘ ozdìji do 3 racovních
dokumentaci zhotovitele (napø. realizaèní dokumentace, dílenská ~~Jnù pøed zaI~áiením

e) dokumentace aj.), která bude použita pro provádìni stavebních r‘rovádìní stavebních
prací vèetnì stavebních detailù provádìných stavebních prací, tak V raci
aby byl proces odsouhlasení ukonèen p

Projednanou a odsouhlasenou dokumentaci není zhotovitel oprávnìn zmìnit bez pøedchozího
souhlasu ze strany objednatele.

pøedložit a s objednatelem projednat technologické postupy nejpozdìji do 3 pracovních
f) provádìní stavebních prací, tak aby byl proces odsouhlasení dnù pøed zahájením

ukonèen stavebních prací
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Projednané technologické postupy není zhotovitel oprávnìn zmìnit bez pøedchozího souhlasu
ze strany objednatele.

nejpozdìjí pøed zapojením
g) pøedložit a s objednatelem odsouhlasit seznam poddodavatelù poddodavatele do plnìní

pøedmìtu smlouvy
Pøedložit jmenný seznam osob (pracovníkù vè. poddodavatelù), Nejpozdìji pøed zapojením

h) kterým je povolen vstup na staveništì a tento seznam prùbìžnì patøièných osob do plnìní
aktualizovat pøedmìtu smlouvy

Veškeré výzvy, oznámení a jiná dokladování zhotovitele vùèi objednateli èi tøetím stranám musí být
provedeny písemnì a musí být prokazatelnì sdìleny objednateli a tìm, kterým jsou adresovány.
Nedodržení výše uvedených povinností opravòuje objednatele k pozastavení provádìní èinnosti a prací
zhotovitele, aniž by vznikly jakékoliv nároky zhotovitele na úpravu smluvních podmínek
(napø. prodloužení termínu, neuplatnìní sankci ze strany objednatele atp.).

13.8. Zhotovitel je povinen vyzvat ke kontrole patøièných prací, které budou v dalším postupu prací
zakryty nebo se stanou nepøístupnými pøíslušné správce inženýrských síti a veškeré jiné subjekty
(napø. památkový ústav, archeologický ústav, uživatele a vlastníky nemovitostí, jimž se upravuji
v souvislosti se stavbou inženýrské sítì atp.).

13.9. Vìci, které jsou potøebné k provedení díla, je povinen opatøit zhotovitel. Pøipouští se pouze nové
materiály a první jakost materiálù, nebude-li objednatelem urèeno jinak.

13.10. Zhotovitel je povinen mít plnou kontrolu nad provádìním pøedmìtu smlouvy tak, aby zajistil,
že pøedmìt smlouvy bude proveden ve smluvených termínech a bude odpovídat této smlouvì. Výluènì
je zhotovitel zodpovìdný za použité stavebni a konstrukèní prostøedky, metody, techniky užité
technologie a za koordinaci rùzných èástí díla, a to zejména za bezpeènost a stabilitu konstrukci
na staveništi a za pøimìøenost a bezpeènost veškerých užitných technologických postupù. Pro výkon
tìchto èinností je zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit osoby autorizované v pøíslušných oborech,
ve kterých je èinnost autorizované osoby požadovaná zákonem, urèena smlouvou nebo je-li pøítomnost
autorizované osoby zapotøebí k tomu, aby byly zaruèeny bezpeèné podmínky pro provedení prací.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele, kteøí mají pøíslušnou kvalifikaci. Doklad
o pøíslušné kvalifikaci pracovníkù je zhotovitel povinen na požádáni objednatele doložit.

13.11. Zhotovitel je povinen zajistit pro provedení prací minimálnì jednoho odpovìdného vedoucího
stavby a zástupce vedoucího stavby vybavených odpovídající kvalifikací a zkušenostmi
pro vykonávanou èinnost, z nichž alespoò jeden je po celou dobu pracovní doby pøítomen na staveništi
(stav, kdy je staveništì bez pøítomnosti takovéto osoby je nepøípustný) a je k dispozici objednateli
a osobám vykonávajícím funkci dozoru stavebníka a autorského dozoru.

13.12. Zhotovitel je povinen k vèasnému provedení pøedmìtu smlouvy nasadit potøebný poèet
odborných pracovníkù a k tomu pøíslušný poèet pomocných pracovních sil. Objednatel je oprávnìn
od zhotovitele požadovat, aby pracovníci, kteøí nedosahují potøebné kvalifikace èi znalosti byli ze stavby
vylouèeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Souèasnì je objednatel oprávnìn požadovat
bezpodmíneèné odvoláni pracovníkù zhotovitele pøi hrubém porušení pracovní káznì a pracovních
povinností, bezpeènosti práce a požití alkoholu.

13.13. Zhotovitel není oprávnìn svévolnì pøerušit stavební práce bez pøedchozího písemného souhlasu
nebo pokynu objednatele na dobu delší než 3 pracovní dny.

13.14. Realizace pøeložek èi realizace nových vedení inženýrských sítí nebo domovních rozvodù budou
provedeny subjektem, který je držitelem patøièných oprávnìní k takové èinnosti. Práce budou provedeny
v souladu s obecnì platnými požadavky vlastníka resp. správce sítí vèetnì napø. pøedepsaných zkoušek
a zdokumentování skuteèného provedení stavby.

13.15. Zhotovitel je povinen poskytnout souèinnost a spolupracovat s objednatelem, s osobami
vykonávajícími funkci dozoru stavebníka a autorského dozoru as koordinátorem BOZP, pakliže jsou tyto
pro stavbu ustanoveny. Zhotovitel je povinen poskytnout souèinnost a spolupracovat taktéž se zástupci
jiných urèených institucí a orgánù (napø. orgán státní památkové péèe, stavební úøad aj.).

13.16. Zhotovitel se pøi provádìní prací zavazuje dodržovat pøedpisy BOZP a požární ochrany a v plné
míøe odpovídá za bezpeènost a ochranu zdraví všech úèastníkù stavebního procesu. Zvláštní pozornost
zhotovitel vìnuje pracovníkùm, kteøí provádìjí vlastní stavební práce ve smyslu pøedmìtu smlouvy, které
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vybavuje patøiènými ochrannými pomùckami

13.17. Zhotovitel je pøi provádìní prací povinen zajistit veškerá bezpeèností opatøeni na ochranu osob
a majetku Jak v rámci prostoru staveništì, tak mimo prostor staveništì, Jsou-Ii tyto prostory dotèeny
èi ovlivnìny provádìním prací zhotovitele (napø prostor veøejných prostranství nebo komunikací
ponechaných v užívání veøejnosti jako napø podchody pod lešením) V souvislosti s tim Je zhotovitel
povinen zejména uèinit veškerá nezbytná opatøení k ochranì osob užívajících budovy a prostory areálu
a všech osob oprávnìných k pohybu na staveništi, k ochranì staveništì samotného a k ochranì
budovaného díla Zhotovitel je rovnìž povinen udržovat staveništì i nedokonèenou stavbu v takovém
stavu, aby bylo nebezpeèí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi a v jeho blízkosti
odstranìno. Zhotovitel je dále povinen uèinit veškerá nezbytná opatøení k ochranì životního prostøedí
a to jak pøímo na staveništi, tak i mimo nì v rozsahu, který úèinnì zamezí poškozeni nebo ohrožení
zdraví nebo života osob a majetku emisemi, hlukem nebo jiným zpùsobem v pøíèinné souvislosti
s provádìním stavebních prací.

13.18. Zhotovitel není oprávnìn nad rámec provádìných prací zbyteènì nebo nevhodnì omezovat
provoz objektù a prostor sousedících se staveništìm nebo se nacházejících na staveništi, zamezovat
pøístupu veøejnosti a zamìstnancù do takových objektù, omezovat pohodlí veøejnosti, omezovat pøístup
a užívání veškerých komunikací a chodníkù, bez ohledu na to, zda jsou veøejné nebo v držení
objednatele nebo jiných osob Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele nebo jiné oprávnìné osoby
a zajistit, aby jim nevznikla újma v pøípadì dùsledkù takového zbyteèného nebo nevhodného
omezování.

13.19. Pøi provádìní prací ovlivòujících provoz stávajících objektù nebo majících vliv na jeho bezpeènost
anebo na bezpeènost na veøejných cestách a prostranstvích je zhotovitel povinen na vlastní náklady
provést všechna potøebná opatøení, jakými jsou oznaèení, ohrazení, osvìtlení apod Mimo to musí
udržovat v èistotì veškeré pøíjezdové a pøístupové silnice a cesty k objektu jakož I komunikaèní trasy
a prostory v objektu samém, které nejsou dotèeny stavební èinností, ale slouží napø jako zásobovací
trasy nebo doèasné rozšíøení staveništì Pøi použití cizích pozemkù je zhotovitel povinen provést nutná
jednání a nést pøípadné vzniklé náklady

13.20. Zhotovitel je vlastníkem všech vìcí nezbytných k realizaci trvalých popø doèasných konstrukcí,
které vnesl na staveništì vèetnì strojù a jiných mechanismù a je nositelem nebezpeèí škod na nich
vzniklých nebo jimi vyvolaných.

13.21. Zhotovitel je povinen používat pouze takové stroje a zaøízení a technologické postupy, které
splòuji pøíslušné normy a pøedpisy. Pokud se bìhem provádìní zjistí opak, je zhotovitel povinen takový
stroj a zaøízení ze stavby odstranit a veškeré pøípadnì zpùsobené škody takovýmto vybavením napravit

13.22. Vlivem èinnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na nové budovaných a stávajících objektech,
domovních rozvodech, inženýrských sítích atp Pøípadnì vzniklé škody hradí zhotovitel V pøípadì,
že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otøesy, zajistí taková opatøení,
aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební èinnosti ke škodám Pøípadnì vzniklé
škody a jejich odstranìní hradí zhotovitel.

13.23. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, su• a zneèištìní vznikající pøi realizaci díla odstraní na svoje
náklady ihned po provedení pøíslušných prací a taktéž, že bude zajiš•ovat pravidelné a okamžité èištìní
ploch stavební èinností dotèených (napø èištìní zaprášených a zneèištìných pøístupových tras
v objektech, dotèených pozemcích atp) Pokud toto zhotovitel nebude provádìt, je oprávnìn zajistit toto
objednatel na náklady zhotovitele.

13.24. Jestliže zhotovitel pøi provádìní prací narazí na archeologické nálezy, je povinen pøerušit práce
a informovat písemnì objednatele a všechny dotèené orgány státní správy èi jiné dotèené subjekty.
Objednatel rozhodne o dalším postupu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel

13.25. Zhotovitel je povinen v prùbìhu stavby zaznamenávat do jednoho obsahovì kompletního
vyhotovení projektové dokumentace veškeré zmìny, které vznikly pøi provádìní stavby

13.26. V pøípadì potøeby zajisti zhotovitel na svoje náklady patøièná povolení pro realizaci stavby, jako
napø povoleni pro zásah do veøejného prostranství dle stavebního zákona, zvláštní užívání místní
komunikace, stanovení doèasného dopravního znaèení, zajištìní dopravního znaèení k dopravním
omezením, jeho údržbu a pøemis•ování a následné odstranìní atp.

13.27. Zhotovitel je povinen splnit podmínky správcù dotèených inženýrských sítí (napø. zejména
ohlášení zahájení a ukonèení prací vjejich tìsném sousedství), podmínky dotèených orgánù statní
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správy, podmínky vydaných rozhodnutí a povolení, podmínky vlastníkù pozemkù èi nemovitosti na nichž
se stavba realizuje, podmínky sousedních vlastníkù pozemkù èi nemovitostí a veškeré ostatní podmånky
s plnìním pøedmìtu smlouvy související.

13.28. Zhotovitel není oprávnìn nárokovat úhradu a objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli
práce, dodávky nebo jakékoliv další èinnosti a výkony provedené zhotovitelem pøi realizaci pøedmìtu
smlouvy, které byly provedeny v rozporu s ustanoveními této smlouvy - tj. zejména byly provedeny
bez pøedchozího projednání a schválení objednatelem, byly provedeny v rozporu s odsouhlasenou
projektovou dokumentací, byly provedeny nad rámec této smlouvy bez písemného povìøení
objednatelem èi nebyla nutnost jejich provedeni objednateli ani oznámena atp.

13.29. Vyskytnou-li se pøi realizaci díla ménìpráce, je zhotovitel povinen provést pøesný soupis tìchto
prací, práce zdokumentovat v grafické, výkresové a textové podobì, provést jejich ocenìni v podobì
položkového rozpoètu dle nabídkového rozpoètu, provést výpoèet zmìny nabídkové ceny a jako
ucelenou dokumentaci pøedat objednateli.

13.30. Vyskytnou-li se pøi realizaci díla vícepráce, je zhotovitel povinen pøed jejich provedením provést
pøesný soupis tìchto prací vèetnì souvisejících ménìpraci, práce zdokumentovat v grafické, výkresové
a textové podobì, provést jejich ocenìní v podobì položkového rozpoètu, provést výpoèet zmìny
nabídkové ceny a jako ucelenou dokumentaci pøedat objednateli k dalšímu jednání.

13.31. Pøípadné vícepráce, vícenáklady, ménìpráce èi pøíprava podkladù a zpracováni návrhù øešení
pro pøípadné zmìny stavby èi rozhodnutí o dalším postupu pøi realizaci díla nemají vliv na koneèný
termín øádného provedeni pøedmìtu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

13.32. Zhotovitel je povinen pravidelnì kontrolovat stav sousedících pozemkù, objektù a prostor. Pakliže
dojde pøi provádìní stavebních prací u sousedních pozemkù, objektù èi prostor k poruchám èi poškození
v souvislosti s provádìnim stavebních prací zhotovitele (a to i estetickému), je tyto defekty zhotovitel
povinen na vlastní náklady neprodlenì odstranit.

13.33. V pøípadì nutnosti a na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout souèinnost
a spolupracovat pøi kompletaci smluv, dodatkù, dohod a zajištìní podkladù pro objednatele,
pro poskytovatele dotace, orgány statní správy èi jiné organizace.

13.34. Zhotovitel zodpovídá objednateli za správné umístìni všech èástí stavby a zavazuje se na vlastni
náklady napravit všechny pøípadné chyby a vady v dokumentaci stavby, v rozmístìní, výškách,
rozmìrech nebo trasování stavby, a to za zpùsobem dohodnutým s objednatelem nebo jeho povìøeným
zástupcem.

13.35. Za úèelem kontroly prùbìhu provádìní pøedmìtu smlouvy budou organizovány kontrolní dny
v termínech nezbytných pro øádné provádìni kontroly, a to v dohodnutých intervalech pøi zaèátku stavby.
Na poøádání kontrolních dnù je zhotovitel povinen zabezpeèit patøièný prostor.

13.36. Objednatel je oprávnìn kontrolovat provádìní pøedmìtu smlouvy v každé fázi jeho realizace.
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel postupuje v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávnìn dožadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným provádìním a plnil dílo øádným zpùsobem. Jestliže
zhotovitel tak neuèiní ani v pøimìøené lhùtì mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybnì k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávnìn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel
je v takovém pøípadì bez jakýchkoliv dalších nárokù a je povinen uhradit objednateli veškeré škody
vzniklé z dùvodu porušení smlouvy zhotovitelem.

13.37. Stavbu nebo její èást vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací èi pokyny
objednatele je zhotovitel povinen v pøimìøené lhùtì odstranit; stejnì tak je zhotovitel povinen odstranit
vadné materiály, zaøízení èi výrobky použité pøi realizaci stavebního díla a nahradit je bezvadnými vèetnì
opìtovného provedeni prací, a to bez jakéhokoliv nároku vùèi objednateli. Není-li lhùta k nápravì
stanovena, musí tak být provedeno dle povahy ihned nebo nejpozdìji do 5 kalendáøních dnù.
V opaèném pøípadì je objednatel oprávnìn odstranit nedostatky sám nebo prostøednictvím tøetí osoby
k tíži zhotovitele.

13.38. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávnìn dát pracovníkùm zhotovitele èi poddodavatelùm
zhotovitele pøíkaz pøerušit práce, pokud zhotovitel poskytuje vadné plnìní nebo jinak porušuje tuto
smlouvu èi právní pøedpisy, pokud odpovìdný vedoucí stavby èi jeho zástupce není pøítomen
na staveništi, je-li ohrožena bezpeènost nebo provádìní díla, je-li ohrožen život nebo zdraví pracovníkù
zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné Škody. Zhotovitel je pak na základì pokynu objednatele povinen
pøerušit práce do doby odstranìní pøíèiny, pro kterou byly práce pøerušeny. Pøi každém pøerušení prací
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; je zhotovitel objednateli povinen navrhnout opatøení zabezpeèující nejúèinnìjší a nejefektivnìjší zpùsob
odstranìní vad èi pøekážek provádìní díla a je povinen tyto vady a pøekážky odstranit v nejkratší možné
lhùtì. Po odstranìní vad nebo pøekážek je zhotovitel povinen pokraèovat v øádném plnìní pøedmìtu
smlouvy. Pøerušení prací, které nastalo z dùvodu poskytování vadného plnìní nebo porušení povinností
zhotovitelem, nezakládá jakýkoliv nárok zhotovitele na prodloužení žádného z termínù, k jejichž splnìní
je zhotovitel touto smlouvou vázán ani k jakékoliv jiné náhradì.

13.39. Jakékoliv vynaložené náklady objednatele vzniklé z dùvodu nesplnìní povinností zhotovitele
dle této smlouvy jsou zapoèitatelné na kterékoliv plnìní objednatele vùèi zhotoviteli nebo vymahatelné
Po zhotoviteli pøímo.

13.40. Objednatel si ponechává právo vyžadovat až do pøejímky øádnì dokonèeného díla pøezkoušení
kvality materiálù na náklady zhotovitele.

XIV. Pøedání a pøevzetí dåla
14.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo provedením, dokonèením a pøedáním stavebního díla
(stavebních prací) a veškerých ostatních èinností (dodávek a služeb) dle podmínek této smlouvy
a to zejména ve smluvených termínech, kvalitì a rozsahu. Je-li dílo dokonèeno ve smluvených
termínech a kvalitì, jedná se o øádnì provedené dílo.

14.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemnì, nejménì 5 pracovních dnù pøedem objednatele
k pøedání a pøevzetí dokonèeného stavebního díla (zrealizovaných stavebních prací). Na základì
návrhu uvedeného ve výzvì smluvní strany dohodnou harmonogram pøejímky dokonèeného stavebního
díla tak, aby zajiš•oval plynulé, souhrnné a hospodárné pøedání a pøevzetí. Zhotovitel je povinen zajistit
úèast u pøejímacího øízení tìch svých smluvních partnerù, jejichž úèast je k øádnému pøedáni a pøevzetí
díla nutná. Dokonèené dílo je pøevzato zápisem podepsaným oprávnìnými zástupci obou smluvních
stran (tzv. pøedávací protokol). Bude-li stavební dílo kolaudováno èi jinak úøednì legalizováno uskuteèní
se nejpozdìji v rámci pøejímky dokonèeného stavebního díla také závìreèná kontrolní prohlídka
ze strany stavebního úøadu.

Dokonèené stavební dílo bude pøevzato i s ojedinìlými drobnými vadami a nedodìlky, které samy
o sobì, ani ve spojení s jinými nebrání øádnému a bezpeènému užívání. Zjištìné vady a nedodìlky
pøi pøedání stavebního díla budou uvedeny v pøedávacím protokolu, což bude považováno za výhradu
objednatele ke stavebnímu dílu a akt pøevzetí stavebního díla objednatelem s výhradou tìchto vad
a nedodìlkù. V tomto pøípadì bude pøedávací protokol obsahovat i lhùty k odstranìní vad a nedodìlkù,
na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi obìma stranami k dohodì o termínu
odstranìní vad a nedodìlkù, pak platí, že všechny vady a nedodìlky musí být odstranìny ke dni pøedání
a pøevzetí dokonèeného díla. Po odstranìni poslední vady èi nedodìlku bude o této skuteènosti sepsán
smluvními stranami protokol. S odstraòováním vad a nedodìlkù je nutno zaèít neprodlenì.

V pøedávacím protokolu dokonèeného stavebního díla dohodne zhotovitel s objednatelem termín
úplného vyklizení staveništì. V pøípadì, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveništì
a uvést staveništì a okolní plochy staveništì do pùvodního stavu nejpozdìji ke dni pøedáni a pøevzetí
øádnì provedeného díla.

Objednatel není povinen pøevzít stavební dílo nebo jakoukoliv jeho dílèí èást, která není øádnì
provedená, obsahuje vady a nedodìlky, nebo se nepovažuje ve smyslu ustanovení této smlouvy
za øádnì provedené a ukonèené. Jednoznaèným dùvodem pro nepøevzetí stavebního díla je skuteènost,
kdy stavební dílo nebo jeho èást není dokonèena, stavební dílo má vady, které brání užívání èi kdy
stavební dílo není zhotoveno podle schválené dokumentace. V pøípadì, že objednatel odmítne stavební
dílo pøevzít, uvedou smluvní strany svá stanoviska a odùvodnìní do zápisu a dohodnou náhradní termín
pøedání èi pokraèováni v pøedávacím øízení. Datum vyhotovení takového zápisu není datem ukonèení
pøejímacího øízení, pakliže není výslovnì uvedeno, že se jedná o datum ukonèení pøejímacího øízení
dokonèeného stavebního díla. Fo odstranìní nedostatkù, pro které objednatel odmítl stavební dílo
pøevzít, opakuje se pøejímací øízení v nezbytnì nutném rozsahu. Z opakované pøejímky bude sepsán
dodatek k zápisu o pøedáni a pøevzetí dokonèeného stavebního díla. Zápis o pøedání a pøevzetí
dokonèeného stavebního díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávnìnými
zástupci obou smluvních stran.

14.3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemnì nejménì 5 pracovních dnù pøedem objednatele k pøedání
a pøevzetí dokonèeného díla. Dokonèené dílo je pøevzato zápisem podepsaným oprávnìnými zástupci
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‚ùèasnì potvrzuje odstranìní veškerých vad a nedodìlkù
nn‘ veškerych praci, èinnosti a dodavek zhotovitele dle teto

[macího øízení dokonèeného díla je poèítána záruèní doba definovaná
~ ukonèeneho pøejimaciho øizeni dokonèeneho dila je zhotovitel opravnìn

[dluuraci

~natel J‘3 opravnìn odmitnout pøevzeti dokonèeneho dila pro jakekoliv vady a nedodìlky — tedy
pro drobne vady nebo esteticke vady èi nedokonèene èinnosti zhotovitele V pøipadì, že objednatel

odmitne dokonèene dilo pøevzit, uvedou smluvni strany sva stanoviska a oduvodnìni do zapisu
a dohodnou nahradni termin pøedaní èi pokraèovani v pøedavacim øízeni Datum vyhotoveni takoveho
zápisu není datem ukonèení pøejímacího øízení, pakliže není výslovnì uvedeno, že se jedná o datum
ukonèení pøejímacího øízení dokonèeného díla. Po odstranìní nedostatkù, pro které objednatel odmítl
dokonèenì dílo pøevzít, opakuje se pøejímací øízení v nezbytnì nutném rozsahu. Z opakované pøejímky
bude sepsán dodatek k zápisu pøedání a pøevzetí dokonèeného díla. Zápis o pøedání a pøevzetí
dokonèeného díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávnìnými zástupci obou
smluvních stran.

14.4. Nejpozdìji ke dni ukonèeni pøejímacího øízení dokonèeného díla musí být uzavøeny i veškeré
pøípadné dodatky k této smlouvì o dílo mající vliv na celkovou cenu èi termíny plnìní smlouvy.

14.5. Dle uvážení je zhotovitel oprávnìn spojit øízení o pøedání a pøevzetí dokonèeného stavebního
díla s øízením o pøedání a pøevzetí dokonèených veškerých ostatních èinností specifikovaných touto
smlouvou a s øízením o pøedání a pøevzetí díla.

14.6. Zhotovitel je povinen pøipravit, doložit a pøedat u pøejímacích øízení dokonèeného stavebního díla
veškeré nezbytné doklady odpovídající povaze pøejímky a vyplývající z pøípadných rozhodnutí
a povolení, zejména:

a) originál stavebního deníku jakož i originály jakýchkoliv jiných dokumentù a zápisù se stavbou
souvisejících,

b) doklad o geodetickém vytýèení stavby a inženýrských sítí ovìøený úøednì oprávnìným
zemìmìøickým inženýrem,

c) doklad o geodetickém zamìøeni provedené stavby ovìøený úøednì oprávnìným zemìmìøickým
inženýrem,

d) doklady o vytýèení inženýrských a domovních sítí a o pøevzetí sítí jejich správcem resp. uživatelem,
e) doklady o nakládání s odpady,
f) revizní zprávy, zápisy a protokoly o provedení zkoušek,
g) zápisy a výsledky o provìøení prací a konstrukci zakrytých v prùbìhu prací,
h) dokumentaci skuteèného provedení stavby,
i) certifikáty, atesty, technické listy, aj.
j) ostatní doklady tak, aby stavbu bylo možno uvést do užívání.

U pøejímacího øízení dokonèeného dila je pak zhotovitel povinen pøipravit, doložit a pøedat veškeré další
zbývající provádìné práce, èinnosti a doklady a dokumenty vyplývající z povahy provádìných prací
a z této smlouvy — zejména pak dokonèené práce, doklady o odstranìní veškerých vad a nedodìlkù,
vyèištìné prostory staveništì atp.

14.7. Pøedávané doklady budou vjednou tištìných vyhotoveních a budou seøazeny a vyvázány formou
kompletních technických poøadaèù s uvedením obsahu všech pøedávaných dokladù. Jeden poøadaè
má charakter originálu do kterého budou ukládány zejména veškeré originály dokumentù. Dokumenty
pøedávané ve více provedeních budou v jednom exempláøi zaøazeny do každého z poøadaèù
a ve zbylém poètu pøiloženy samostatnì. Kompletní elektronická podoba obsažená v poøadaèi bude
pøedána na jednom kompletizovaném CD nebo DVD nosièi, který bude zaèlenìn do struktury poøadaèù.

14.8. Pozemky na nichž byla stavba realizována a pøilehlé související pozemky resp. jejich èásti
dotèené stavebním procesem musí být pøi pøedání dokonèeného díla zhotovitelem upraveny tak,
aby byla možná jejich bezproblémová údržba; ozelenìné a zatravòované plochy nesmí obsahovat
kameny, vìtve, koøeny, jakékoliv pozùstatky Po stavební èinnosti a neplánované nerovnosti, obnovené
travní semeno musí být vzrostlé a prosté plevele, poškozené keøe a stromy musí být dle povahy
ošetøeny nebo nahrazeny novými.

14.9. Veškeré pozemky dotèené provádìním díla a majetek tøetích osob umístìný na tìchto pozemcích
je zhotovitel povinen uvést do pùvodního nebo lepšího stavu.
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14.10. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout pro úèely podání oznámení nebo žádosti o kolaudaèní
souhlas a jeho vydání nezbytnou souèinnost.

14.11. Zhotovitel je povinen úèastnit se úøedního i jiného øízení k pøejímce dokonèení stavby (napø.
prohlídka vedoucí k pøedèasnému užívání, závìreèná kontrolní prohlídka atp.). Jestliže by dotèené
orgány èi stavební úøad vystavující povolení v prùbìhu realizace díla nebo v prùbìhu øízení
ke kolaudaènímu rozhodnutí, souhlasu atp. vznesl další požadavky k již stanoveným požadavkùm nebo
pøipomínkoval vady a nedostatky k provedenému dílu, pak i výdaje s tím související jsou již zahrnuty
ve sjednané smluvní cenì a požadované výkony budou kryty ze smluvní ceny a zhotovitelem
neprodlenì odstranìny.

XV. Smluvní pokuty
15.1. Objednatel mùže na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše
a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatnìné objednatelem zaplatit.

a) v pøípadì prodlení zhotovitele s termínem dokonèení 5.000,- Kè za každý, by• i zapoèatýstavebního díla (stavebních prací) den tohoto prodleni

5.000,- Kè za každý, by• i zapoèatý
b) V pøípadì prodlení zhotovitele s termínem dokonèení díla den tohoto prodlení

c) ~ pøípadì pøerušení provádìní prací zhotovitelem bez 20.000,- Kè za každý, by• i zapoèatýsouhlasu objednatele den tohoto pøerušení

V pøípadì zjištìného provádìní díla èi jeho èásti
poddodavatelem, pro kterého objednatel neudìlil souhlas, 10.000,- Kè za každého takto

d) je-li souhlas v této smlouvì vyžadován, nebo fyzickou
èi právnickou osobou, která nebyla objednateli oznámena, zjištìného poddodavatele
je-li oznámení v této smlouvì vyžadováno

e) V pøípadì zjištìné nepøítomnosti odpovìdného vedoucího 5.000,- Kè za každý jednotlivý pøípadstavby nebo jeho zástupce na staveništi v pracovní dobì zjištìní

5.000,- Kè za každý, by• i zapoèatý
V pøípadì prodlení zhotovitele s termínem odstranìní den tohoto prodlení a až do doby

f) veškerých vad a nedodìlkù (bránících i nebránících odstranìní veškerýchužívání stavby a díla) zjištìných pøi pøejímacím øízeni specifikovaných vad a nedodìlkù
stavebního díla *) dìlených na vady

2.000,- Kè za každé uèinìné
V pøípadì prodlení zhotovitele s nástupem oznámení vad v záruèní dobì a

~ na odstraòování reklamovaných vad v záruèní dobì *) každý, by• i zapoèatý den tohoto
prodlení

V pøípadì prodlení zhotovitele s odstranìním 5.000,- Kè za každou jednotlivou
h) reklamovaných vad v záruèní dobì ve sjednaném termínu vadu a každý, by• i zapoèatý den

*) tohoto prodlení

*) Oznaèil-li objednatel oprávnìnì v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání øádnému užívání díla,

pøípadnì hrozí nebezpeèí škody velkého rozsahu — havárie, sjednávají obì smluvní strany smluvní
pokuty ve dvojnásobné výši.

Smluvní pokuty za prodlení neplatí v pøípadì, že nedodržení tìchto termínù bylo zpùsobeno
objednatelem, nepøedvídatelnými klimatickými podmínkami, které by z technologického hlediska ovlivnily
negativnì kvalitu díla, nebo v dùsledku vyšší moci. Nárok na uplatnìní smluvních pokut bude posunut
o èasový úsek rovnající se zpùsobenému prodlení.

15.2. Zhotovitel mùže uplatnit na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné èástky uvedené
na vystavené faktuøe za každý i zapoèatý den prodlení s úhradou faktur Zhotovitel nemá nárok
na náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení.

15.3. Výši smluvních pokut považují smluvní strany za pøimìøenou. Jednotlivé smluvní pokuty
lze sèítat. Smluvní pokuty je povinností uhradit na základì písemné výzvy ve stanovené lhùtì k úhradì.
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Není-li ve výzvì lhùta stanovena, má se za to, že je smluvní pokuta splatná do 14 kalendáøních dnù
od jejího vyúètování a termínem úhrady smluvní pokuty bude den, kdy došlo prokazatelnì k odepsání
èástky z úètu smluvní strany, která má smluvní pokutu uhradit.

15.4. Smluvní pokuty jsou zapoèitatelné vùèi penìžitým závazkùm souvisejících s touto smlouvou.
Smluvní pokuty jsou zapoèitatelné i proti nesplatným pohledávkám. Smluvní strany se výslovnì dohodly,
že pokud není smluvní pokuta uhrazena v daném termínu, bude nárokovaná smluvní pokuta zapoètena
vùèi existující pohledávce. Tím nezaniká nárok smluvní strany, která má zaplatit smluvní pokutu,
na uhrazení zbývající výše smluvní pokuty.

15.5. Smluvní strany se výslovnì dohodly, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu
škody vzniklé porušením povinností zajištìných smluvní pokutou a nárok na nápravu v nejbližším
možném termínu. Vedle smluvní pokuty se tak lze soubìžnì domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

15.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré platby, smluvní pokuty a škody, které byl
objednatel nucen vynaložit z dùvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, pravidel
financování projektu, závazných vyjádøení orgánù státní správy nebo nedodržení jednotlivých ustanovení
této smlouvy na stranì zhotovitele.

15.7. Pokud závazek provést dílo zanikne øádným ukonèením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu,
která souvisí s døívìjším porušením povinností.

XVI. Ukonèení smlouvy
16.1. Tuto smlouvu lze ukonèit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od této
smlouvy.

16.2. Od této smlouvy mùže odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelnì zjistit porušení
této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným zpùsobem. Nejdøíve však musí druhou stranu vyzvat
písemnì k odstranìni podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendáøních dnù
Od doruèení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy
neodstraní, nastávají právní úèinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.

16.3. Porušením této smlouvy podstatným zpùsobem se rozumí zejména:

a) prodlení zhotovitele se splnìním termínu pro dokonèeni stavebních prací delším než 30 dnù,
b) prodlení zhotovitele se splnìním termínu pro øádné splnìní pøedmìtu smlouvy delším než 30 dnù,
c) neplnìni kvalitativních ukazatelù díla zpracovávaného zhotovitelem, zejména pak vadné provádìní

díla, kdy zjištìné vady ohrožují bezpeènost stavby nebo jakost èi užitnou hodnotu budoucího díla,
d) provádìní prací zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, právními pøedpisy èi platnými normami,

schválenou projektovou dokumentací a pokyny objednatele,
e) provádìní díla osobami, které nejsou odbornì zpùsobilé a náležitì kvalifikované

èi neodsouhlasené objednatelem,
f) jakékoliv jiné neplnìni závazkù ve smyslu této smlouvy, pokud zhotovitel neprokáže, že uvedené

porušení nezavinil,
g) zahájení insolvenèního øízení, ve kterém je zhotovitel èi objednatel v postavení dlužníka,
h) vyhlášení konkurzu na zhotovitele, nebo pokud je zhotovitel v likvidaci,
i) prodlení objednatele se splnìním svých závazkù ve smyslu této smlouvy delším než 30

kalendáøních dnù.

16.4. V pøípadì, že dojde k ukonèení anebo odstoupení Od této smlouvy z dùvodù na stranì
objednatele, vzniká zhotoviteli ke dni zrušení anebo odstoupení Od smlouvy nárok na úhradu øádnì
provedených a dokonèených prací a to na základì pøedchozí dohody mezi smluvními stranami
a ocenìného soupisu provedených nefakturovaných prací, pakliže na fakturaci vznikl smlouvou nárok.

16.5. V pøípadì, že dojde k ukonèení anebo odstoupení Od této smlouvy z dùvodù na stranì
zhotovitele, nese zhotovitel veškeré dopady vymezené touto smlouvou bez možnosti nárokovat fakturaci
za neproplacené avšak provedené práce a èinnosti èi realizované dodávky.

16.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody èi smluvní pokuty. Odstoupení
od smlouvy se rovnìž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany

Po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o zpùsobu øešení sporù a povinnost poskytnout vzájemná
penìžitá plnìní za plnìní poskytnutá pøed úèinností odstoupení.
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16.7. Pro pøípad zániku závazku pøed øádným provedením kompletního pøedmìtu smlouvy je zhotovitel
povinen ihned pøedat objednateli nedokonèené dílo vèetnì vìcí, které opatøil, a které jsou souèástí díla
a uhradit pøípadnì vzniklou škodu. Pakliže to není v rozporu s touto smlouvou, objednatel uhradí
zhotoviteli cenu vìcí, které opatøil a které se staly souèásti díla. Za tímto úèelem smluvní strany uzavøou
dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

XVII. Vyšší moc

17.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovìdnosti za èásteèné nebo úplné neplnìní povinností daných
touto smlouvou v pøípadì a rozsahu, kdy toto nesplnìní bylo výsledkem nìjaké události nebo okolnosti
zpùsobené vyšší mocí. Odpovìdnost však nevyluèuje pøekážka, která vznikla teprve v dobì,
kdy povinná strana byla v prodlení s plnìním svých povinností, nebo vznikla z jejích hospodáøských
pomìrù.

17.2. Pro úèely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimoøádnou a neodvratitelnou
událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla pøedvídat pøi uzavøeni
smlouvy a která jí brání v plnìní závazkù vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být
zejména války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga. Za okolnost
vyšší moci se nepovažují jakékoliv chyby, vady, zanedbáni nebo dùsledky nekvalitního plnìní ze strany
zhotovitele, chyby nebo vady projektové dokumentace, výpadky v dodávce energie a ve výrobì, výpadky
v dopravì a dodávkách materiálu, nepøízeò poèasí a nevhodné klimatické podmínky (zvláštì pak
v pøípadech, kdy bylo takové okolnosti možno pøedvídat), místní a podnikové stávky, selhání
poddodavatele - pokud by nenastalo z dùvodù shora uvedených apod.

XVIII. Závìreèná ustanovení
18.1. Oprávnìné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

18.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odbornì zpùsobilý pro veškeré èinnosti, které jsou pøedmìtem této
smlouvy, že má všechna potøebná oprávnìní nezbytná pro øádné provedení kompletního pøedmìtu
smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení kompletního
pøedmìtu smlouvy nezbytné a že je kompletní pøedmìt smlouvy v daném rozsahu, èase a místì
realizovatelný.

18.3. Zhotovitel prohlašuje, že zvážil veškerá rizika a další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho
èinnost, že se dùkladnì a podrobnì seznámil s rozsahem a povahou pøedmìtu smlouvy, se všemi
poskytnutými informacemi a podklady objednatele, se všemi ostatními dostupnými informacemi
objednatelem sice neposkytnutými, ale dostupnými, jakož i ostatními èinnostmi a povinnostmi dle této
smlouvy již pøi podání nabídky a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby,
za nichž se bude dílo realizovat. Mimo jiné se tedy pøesvìdèil zejména o:

a) stavu a povaze staveništì a jeho okolí v souvislosti s pøedmìtem plnìní,
b) klimatických podmínkách na staveništi a podmínkách, za jakých bude dílo realizováno,
c) charakteru stavby,
d) rozsahu a povaze práce a materiálù, nezbytných k øádnému provedení kompletního pøedmìtu

smlouvy,
e) pøístupových a pøíjezdových cest na staveništì, které mùže potøebovat,
f) všech ostatních záležitostech a èinnostech s pøedmìtem plnìní souvisejících.

18.4. Veškerá jednání uskuteèòující se v prùbìhu plnìní pøedmìtu smlouvy s objednatelem èi státními
orgány budou probíhat v èeském jazyce. Veškeré doklady o stavbì, použitých materiálech
a konstrukcích pøedávané objednateli budou v èeském jazyce.

18.5. Zhotovitel není oprávnìn pøevést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,
vyplývající z této smlouvy na tøetí osobu.

18.6. Objednatel má právo po uzavøení smlouvy z objektivních dùvodù nepodstatným zpùsobem
zmìnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a to po pøedchozí písemné dohodì
se zhotovitelem.

18.7. Tuto smlouvu lze mìnit pouze písemnými dodatky, oznaèenými jako dodatek s poøadovým èíslem
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ke smlouvì o dílo a Podepsanými oprávnìnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly,
ujednání apod. se za zmìnu smlouvy nepovažují ani nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele.

18.8. Smluvní vztahy výslovnì neupravené touto smlouvou se øídí ustanoveními obèanského zákoníku
a pøedpisù souvisejících.

18.9. Smluvní strany se dohodly, že pøípadné spory vyplývající ze závazkù této smlouvy budou
pøednostnì øešeny oboustrannou dohodou.

18.10. Nastanou—li u nìkteré ze stran skuteènosti bránící øádnému plnìní této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbyteèného odkladu oznámit druhé stranì a vyvolat jednání zástupcù smluvních stran.

18.11. Pøípadná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli èlánku, odstavce nebo ustanovení této
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V pøípadì,
že by jakýkoli takovýto èlánek, odstavec nebo ustanovení mìlo z jakéhokoli dùvodu pozbýt platnosti
(zejména z dùvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní
strany konzultace a dohodnou se na právnì pøijatelném zpùsobu provedeni zámìrù obsažených
v té èásti smlouvy, jež pozbyla platnosti.

18.12. Pro výklad této smlouvy je rovnìž závazné znìní zadávacích podmínek k veøejné zakázce,
vèetnì všech jejich pøíloh, na základì které je plnìní dle této smlouvy realizováno.

18.13. Zhotovitel bere na vìdomí, že dle 5 2 písm. e) zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole
ve veøejné správì, ve znìní pozdìjších pøedpisù, je osobou povinnou spolupùsobit pøi výkonu finanèní
kontroly a zavazuje se, že umožní provedeni kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat
a poskytne kontrolou vyžadované doklady.

18.14. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

18.15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obìma smluvními stranami a úèinnosti dnem jejího
uveøejnìní dle zákona è. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úèinnosti nìkterých smluv,
uveøejòování tìchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
V souladu s 5 4 odst. zák. È. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná
osoba má rozum prùmìrného èlovìka i schopnost užívat jej 5 bìžnou péèí a opatrností a že to každý
od ni mùže v právním styku dùvodnì oèekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej
rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smluvní strany shodnì prohlašují, že došlo k dohodì o celém
obsahu smlouvy, a že tato smlouva byla uzavøena na základì jejich pravé a svobodné vùle Po peèlivém
zvážení všech stran a že žádné ustanovení této Smlouvy o dílo není pøekvapivé, což stvrzují svými
podpisy.

18.16. Zhotovitel souhlasí s uveøejnìním této smlouvy, vèetnì osobních údajù, v souladu se zvláštními
právními pøedpisy, zejména se zákonem È. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úèinnosti nìkterých
smluv, uveøejòování tìchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znìni pozdìjších
pøedpisù a zákonem È. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím, ve znìní pozdìjších
pøedpisù. Uveøejnìní podle zákona o registru smluv vèetnì zneèitelnìní neuveøejòovaných údajù zajistí
objednatel nejpozdìji do 30 dnù Po uzavøení této smlouvy.“

18.17. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základì øádnì vyhlášené a vyhodnocené veøejné zakázky
dle zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìjších pøedpisù, v souladu
se Smìrnicí è. 1/2017 Veøejné zakázky vydané Radou mìsta Blansko a v souladu s usnesením È. 24
pøijatém na 73. schùzi Rady mìsta Blansko dne 30.1.2018.

Pozn.: text smlouvy pokraèuje na další stranì.
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XIX. Pøílohy smlouvy
Nedílnou souèástí této smlouvy se stávají následující pøílohy:

I Pøíloha è. 1 — krycí list vítìznì nabídky.

2. Pøíloha è. 2— harmonogram stavby — JICOM, spol. aro.

3. Pøíloha è. 3— harmonogram stavby — EUROVIA CS, a.s.

V Blansku ne 2 . 2ow‘

Za objednatele

. W
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PIkILOHAÈ i

‚

iiídková cena

6. Osoba oprávnìná jednat jménem èi za uchazeèe

~: 4. Prohlášení o poètu listù nabídky

Celkovy poèet listu

~ITišnovì dne J 29.12018
~

ko a podpis

ifl1éI1o~~íjmení Petr Zedník
~ jednatel spoleènosti

FORMULÁØ NABÍDKY
1. NABÍDKA

3

“Blansko, ul Komenského - Brnìnská, veøejné osvìtleni“

2. Základní identifikaèní údaje

ýzadavatel
~v Mìsto Blansko
ri~_ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

5yp!PÝ Mgr. Ivo Polák, starosta mìsta
~: 00279943
~ CZ00279943
~‘~“ osoba Ing. Jiøí Svoboda
:

naü:
Uchazeè
N____________________ JICOM, spol. s r.o.
‚ý___________________ Jarní 898/50, 61400 Brno

!fax
ii
~:____________________

: CZ49432095
b!oprávnìnájedn:t Petr Zednik, jednatel spoleènosti

‘:!dní osoba Pavel Kudláèek
áx:

I:
óvní spojeni

~ 3. Celkový pøehled a parametry nabídky





Harmonogram stavby - Blansko, ul.KomenskìhoBrflìflsk~;~.~; os~jjj~r

‘O

r
O
I

flc

14)

fl





3 02 0-0364

EUROVIA
‚~B B~dC‘

H __-~

.tav.bsl objal“ misie/mk

5001.1 kanalIzaèní sloky

5002 Odboèky pro domovní pølno~ry

5003 SilnIce 111/37937. alansko, eoyneno~Ého ulice

5004 Vodovodní lady a obslužnì objekty

$005 Pøepojeni vodovodních pøjpojek

so os [ tulenI vodovodních ladù a objektù

SOOS [oprava nlolnlch komunIkacI Po e/skopací.

ogrP.eložky kabelù „TIN a klec

Va

Pjen

alni náklady

cdlijiì náklady

lIlek Km

2

Harmonogram výstavby
Blansko - Staré Blansko - vodovod a kanalizace v ul. Kamenského“

05/18 06/18 07/08 08/18 j : :

! l5t4:i~ýH

‚ ~---~ H—H +-~++Ýi--
I I k, —

¼‘Lfl LL -~ I

3OJX

EUIIOVIA CS, as.

Karel Bajer

hiavnr stavb~edouc(

—

0~

r
O.

)‘
.fl




